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Niemiłosiernie wloką się prace 
modernizacyjne na ulicy Suwal-
skiej w Ełku. Remont tej kluczowej 
dla miasta arterii komunikacyjnej 
miał potrwać do końca czerwca, 
termin ten był później przesuwa-
ny na 11 sierpnia, teraz okazuje 
się, że potrwa co najmniej do 20 
września. Wydłuża się czas, rosną 
też koszty przebudowy.  

Kto zawinił? Firma Strabag, głów-
ny wykonawca tej inwestycji tłu-
maczy, że inny był projekt, a inne 
są zastane warunki.
- Zgodnie z podpisanym aneksem, 
zakończenie przebudowy ulicy Su-
walskiej w Ełku planowane jest 
na 20 września – zapewnia Ewa 

Bałdyga, rzecznik prasowy spółki 
Strabag. - Powodem zmiany ter-
minu były odmienne od przyję-
tych w dokumentacji projektowej 
warunki gruntowo-wodne i nie-
przewidziane kolizje z istniejącym 
uzbrojeniem.

Urzędnicy z ełckiego ratusza, któ-
ry wykłada pieniądze na remont 
ulicy Suwalskiej, przekonują, że 
przy tego typu inwestycjach skom-
plikowanie się sytuacji w trakcie 
działań jest rzeczą normalną.

- Mieliśmy tutaj do czynienia 
z szeregiem okoliczności, które 
złożyły się na wydłużenie prac – 
mówi Artur Urbański, zastępca 
prezydenta Ełku. - Ruszyły one 
z opóźnieniem z powodu trudnych 
warunków pogodowych. Potem 
termin musiał być przesunięty ze 
względu na wynikłe roboty, które 
nie były objęte dokumentacją pro-
jektową, w tym dodatkowe pra-

ce ziemne związane z wymianą 
gruntu. 

Czy rzeczywiście normalną jest 
sprawą, iż remont jednej z głów-
nych ulic miasta wydłuża się o pra-
wie 3 miesiące? 
- Teren tej inwestycji jest trudny, 
dużo dojazdów z bocznych uliczek, 
studzienek, różnych niespodzianek 
– mówi nam inżynier, który zajmo-
wał się kierowaniem podobnymi 
budowami. - Prawdą jest też to, że 
termin do końca czerwca był ra-
czej nierealny, a główny wykonaw-
ca, który wygrał przetarg z wa-
runkami w tym terminie, zawsze 
może znaleźć podobne wymówki, 
do tych stosowanych tutaj, czyli 
zwalanie winy na odmienną od 
zastanej dokumentację projektową. 

Faktem jest, że ełczanie będą się 
jeszcze musieli uzbroić w cierpli-
wość, gdyż wraz z nowym rokiem 
szkolnym przejazd ulicą Suwalską 

do łatwych należał nie będzie. Fak-
tem jest również, iż wydatki miasta 
na przebudowę tej arterii wzrosną 
o 155 tys. zł.

- W ramach przebudowy zapro-
jektowano warstwę ścieralną jezdni 
z betonu asfaltowego niemodyfiko-
wanego – czytamy w uzasadnieniu 
autopoprawki do zmian w budże-
cie Ełku na 2017 rok.
 - Proponuje się zastosowanie be-
tonów asfaltowych z lepiszczami 
modyfikowanymi, które znaczą-
co podniosą trwałość wykonanej 
nawierzchni.  

Jak jednak tłumaczy Artur Ur-
bański, wszystko to ma na celu 
porządne wykonanie remontu.
 
- Mamy świadomość, że opóź-
nienia są dokuczliwe, ale to duża 
inwestycja i wszystko musi być do-
pięte na ostatni guzik – mówi Ar-
tur Urbański.   

DLACZEGO JEST ŹLE,
SKORO RZEKOMO JEST TAK DOBRZE?
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Nowe przepisy, obowiązujące 
od 1 czerwca 2017 r., obejmu-
jące systemem gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi 
nieruchomości niezamieszka-
łe, budzą kontrowersje. Dział-
kowcy z Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego im. 1000-lecia 
Państwa Polskiego w Ełku 
uważają, że nie powinni pła-
cić za śmieci. - Nie mamy do-
mków letniskowych, a nasze 
działki nie są rekreacyjne. 
Ustawa powinna nas ominąć!

Emerytka Zofia (imię zostało 
zmienione) dzierżawi 300-metro-
wy kawałek działki na terenie ROD 
1000-lecia.

— Mam 73 lata — mówi kobieta. — 
Dzieci wiele lat temu wyjechały do 
większych miast. Mąż odszedł do 
wieczności 2 lata temu. Panie świeć 
nad jego duszą.  Działkę uprawiam 
sama. Warzywniak mam nieduży. 
Trochę ziemniaków, marchewek, 
selerów. Wczesną wiosną sieję rzod-
kiewkę, sałatę i dymkę na szczypio-
rek. Na pozostałej części działki jest 
posiana trawa i kwiaty na rabatach. 
Mam trzy jabłonki, jedną śliwę 
i jedną gruszę, oraz cztery krzaki 
porzeczki. Na działce spędzam od 
godziny do dwóch godzin dziennie. 
Posiedzę sobie czasami na kocyku, 
jak się umęczę przy pracy, zjem ka-
napkę, napiję się wody. Nie mam 
altany, jedynie nieduży składzik 
na narzędzia. Gdzie ja tam śmieci 
wytwarzam! A każą płacić 20 zł za 
rok. Dla jednych niedużo, dla dru-
gich to 10 bochenków chleba. Na-
wet kontenera nie mamy!

W styczniu Rada Miasta Ełku 
podjęła pakiet tzw. uchwał śmie-

ciowych. Na ich podstawie syste-
mem gospodarowania odpadami 
komunalnymi objęte zostały nie 
tylko nieruchomości zamieszkałe, 
ale również, od 1 czerwca 2017 r., 
nieruchomości niezamieszkałe 
(m.in. sklepy, placówki, oświato-
we, warsztaty rzemieślnicze, lokale 
gastronomiczne, magazyny, działki 
rekreacyjne i...ogródki działkowe).

 Wcześniej odbiór odpadów z tych 
nieruchomości odbywał się w ra-
mach indywidualnych umów za-
wieranych przez ich właścicieli 
z uprawnioną do tego typu usług 
firmą przewozową. Właściciele 
nieruchomości, na których nie za-
mieszkują mieszkańcy, a powsta-
ją odpady komunalne, zobligowa-
ni zostali do złożenia w Urzędzie 
Miasta w Ełku wypełnionych for-
mularzy deklaracji, w których mie-
li określić wielkość i ilość pojem-
ników oraz wyliczoną wysokość 
miesięcznej opłaty, uiszczanej na 
rzecz miasta. W przypadku ogród-
ków działkowych ustalona została 
roczna ryczałtowa opłata za odpa-
dy zbierane w sposób selektywny — 
20 zł, zaś w sposób nieselektywny 
— 40 zł. Problem w tym, że ROD 
1000-lecia, obejmujące kilka sek-
torów, w różnych częściach mia-
sta, stanowią jedną nieruchomości 
oznaczoną na mapie geodezyjnej 
jako działka nr 143/2.

WĄTPLIWOŚCI RADNEGO 
WILOCHA

Zapytaliśmy radnego Krzysztofa 
Wilocha, który ma działkę na te-
renie ROD 1000-lecia, jak należy 
interpretować nowe przepisy?

— Kiedy systemem objęte były tyl-
ko nieruchomości zamieszkałe, do-
cierały do Urzędu Miasta sygnały, 
że zarządcy lub właściciele nieru-
chomości niezamieszkałych, pod-
rzucają śmieci do ogólnych konte-
nerów — mówi Krzysztof Wiloch.
 — Zatem wszyscy mieszkańcy pła-

cili po części za nich. Stąd pomysł, 
by uszczelnić system gospodarki 
odpadami, tak, aby tam, gdzie są 
produkowane śmieci, ich właściciele 
za nie płacili.

— Od samego początku budził 
mój sprzeciw zapis, który miał do-
tyczyć m.in. ogródków działko-
wych. W uchwale nr XXVI.290.17 
jest taki zapis „Dla nieruchomości, 
na których znajdują się domki let-
niskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekre-
acyjno — wypoczynkowe, wyko-
rzystywanych jedynie przez część 
roku, uchwala się roczną ryczałtową 
stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za rok od 
domku letniskowego lub innej nie-
ruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno — wypoczynko-
we...” I dalej: „W przypadku gdy na 
jednej nieruchomości znajduje się 
kilka domków letniskowych, o któ-
rych mowa w ust. 1 opłatę stanowi 
iloczyn ilości domków letniskowych 
oraz ryczałtowej opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
określonymi...".

— Problem polega na tym, że 
w uchwałach jest użyte sformuło-
wanie „nieruchomość". Zgodnie 
z zapisem w kodeksie cywilnym 
(art. 46) nieruchomości to „czę-
ści powierzchni ziemskiej stano-
wiące odrębny przedmiot własno-
ści". Zgodnie z przyjętą uchwałą 
traktuje się każdą działkę ogrodo-
wą jako odrębną nieruchomość — 
a to nieprawda. Ewidencyjnie nasze 
działki nie są wydzielone, nie sta-
nowią zatem odrębnego przedmio-
tu własności. Są natomiast częścią 
większej nieruchomości, działki nr 
143/2, którą zarządza Polski Zwią-
zek Działkowców.

— W uchwałach Rady Miasta Ełku 
jest mowa o domkach letniskowych 
i o nieruchomościach wykorzysty-
wanych na cele rekreacyjno-wypo-
czynkowe — kontynuuje Wiloch.

 —Nie na każdej działce stoją do-
mki. Moim zdaniem, ci, którzy nie 
mają domków na swoich działkach 
(lub tylko np. schowek na narzę-
dzia) nie powinni uiszczać opłaty 
śmieciowej. Podobnie, jeśli chodzi 
o zapis dotyczący nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowe. Jeszcze raz 
powtarzam, nasze działki, zgod-
nie z art. 46 kc. nie mieszczą się 
w definicji „nieruchomości". Zatem, 
według mnie, również ten punkt 
uchwały Rady Miasta Ełku nie do-
tyczy ogrodów działkowych.

Radny Krzysztof Wiloch podzielił 
się, jak twierdzi, swoimi spostrzeże-
niami z panią prezes ROD 1000-le-
cia w Ełku, Marzanną Bujak.

— Pani prezes przyjęła moje argu-
menty i zmieniła deklarację, w ten 
sposób, że Rodzinne Ogrody Dział-
kowe 1000-lecia wpisane zostały 
jako jedna nieruchomość z domka-
mi, zaś opłata ryczałtowa pomno-
żona została tylko przez faktyczną 
ilość domków, stojących na tej nie-
ruchomości, czyli działce nr 143/2 
— mówi Wiloch. Ja taki domek na 
swojej działce posiadam i stosowną 
opłatę za produkowane odpady ko-
munalne już zapłaciłem. Natomiast 
nie mogę pogodzić się z tym, że 
taką samą opłatę mają wnosić dział-
kowcy — emeryci, którzy nie mają 
domków letniskowych na swoich 
działkach, a odpady wytwarzane 
przez nich to po prostu kompost. 
Nie mówiąc już o portfelach tych 
emerytów, które z reguły są nie-
zbyt zasobne.

DZIAŁKOWCY SWOJE, 
A URZĘDNICY SWOJE

W odpowiedzi na pismo, Urząd 
Miasta Ełku, zobligował panią pre-
zes ROD 1000-lecia w Ełku do uisz-
czenia opłaty śmieciowej również za 
działki, na których nie ma domków.
— Nie otrzymałam żadnego uza-
sadnienia, bo jak mi powiedziano, 

moje pismo zostało sporządzone 
w formie informacyjnej — mówi 
Marzanna Bujak.
W czerwcu ubiegłego roku, kiedy 
jeszcze nieruchomości niezamiesz-
kałe nie były objęte systemem, Ma-
rzanna Bujak wystąpiła do Urzę-
du Miasta w Ełku z prośbą, żeby 
w ogóle nie obarczać działkowców 
opłatą śmieciową. Jak to uzasad-
niała?
„Jako zarząd i działkowcy Ro-
dzinnego Ogrodu Działkowego 
im. 1000-lecia w Ełku kwestionuje-
my system, który ma obowiązywać 
w związku z opłatami za odpady 
komunalne pobierane z naszego 
ogrodu. Ustawa stanowi, iż odpa-
dy naliczane są od osoby. Nasze 
działki zlokalizowane są najczęściej 
w pobliżu zamieszkania, więc to, 
co wyprodukujemy na działkach, 
przynosimy do kontenerów przy 
naszych blokach, bo w tym cza-
sie nie jesteśmy w naszych miesz-
kaniach, gdzie byśmy te odpady 
produkowali. [...] Nadmieniamy, iż 
nasz ogród składa się z 7 sektorów 
i każdy z nich zlokalizowany jest 
w oddzielnych częściach miasta. 
Nie wyobrażamy sobie logistycznie 
umieścić kontenerów w zróżnicowa-
nych liczebnie sektorach, bo ogród 
mamy jeden itd. ... Prosimy o przy-
chylne ustosunkowanie się do naszej 
prośby i rozważenie łagodniejszej w 
skutkach propozycji dla ogrodu...”

Pomimo interwencji pani prezes, 
ROD 1000-lecia objęty został no-
wym systemem, na takich samych 
zasadach, jak inne nieruchomości 
niezamieszkałe.

ZA CO WŁAŚCIWIE PŁACĄ 
DZIAŁKOWCY?

Zgodnie z nowymi przepisami na 
terenie ROD 1000-lecia postawione 
zostały kontenery. Problem w tym, 
że po dwóch tygodniach firma wy-
łoniona przez Urząd Miasta w Ełku, 
w drodze przetargu, nie chciała ich 
odebrać.

Spór o śmieci
i pojemniki „widmo”

AGNIESZKA CZARNECKA
MIASTO-GAZETA.PL

a.czarnecka@miasto-gazeta.pl



Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów w publikacjach nadesłanych. Wydawca nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń

Miasto-gazeta.pl
Redakcja

J.H. Małeckich2 /36/19-300 Ełk
Tel: 512-123-335

Miasto-gazeta.pl
Redaktor naczelny
Renata Szymaszko
Tel: 796-569-130

Miasto-gazeta.pl
Wydawca

Diaspora Media
J.H. Małeckich2 /36/19-300 Ełk

Drukarnia
POLSKA PRESS Sp. Z O.O

Ignatki
Projekt graficzny

Renata Szymaszko

3

MIASTO EŁK: POD NAPIĘCIEM: INTERWENCJA

Carl Orff: Bądź uroczy dla swoich wrogów, nic ich bar dziej nie złości. miasto-gazeta.pl sierpień 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ogłoszenie płatne

CD.
— Kontener przy Lidlu stał pra-
wie miesiąc — mówi Marzanna Bu-
jak. — Działkowcy wrzucali do nich 
wszystko, łącznie ze skoszoną trawą. 
Paskudnie to wyglądało. Ludzie mó-
wili, że straż miejska przyjeżdżała. 
W międzyczasie miałam też telefon 
z sanepidu, który chciał na nas na-
łożyć karę w wysokości tysiąca zło-
tych. Poszłam do pana prezydenta, 
z prośbą, żeby odebrali nasze śmie-
ci. Zastępca Artur Urbański mówi 
do mnie: Nie odbieramy dlatego, że 
pani deklarację wypełniła na odpady 
segregowane, a tam są niesegrego-
wane. Pan prezydent, mimo to obie-
cał, że się sprawą zajmie, i oddzwonił 
do mnie po południu z informacją, 
ze odbiorą śmieci. Miałam jedynie 
zmienić złożoną wcześniej deklara-
cję (z segregowanych na niesegre-
gowane). Nadmienię, że za odpady 
segregowane działkowcy musieliby 
płacić nie 20 tylko 40 zł. Szybko 
zrobiłam zebranie we wszystkich 
sektorach, gdzie ustaliliśmy, że nie 
będziemy się bawić w kontenery. 
Zapłacimy po 20 zł, a wytworzone 
śmieci działkowcy będą zabierać ze 
sobą i wrzucać do kontenerów na 
osiedlach. Poinformowałam pre-
zydenta o naszej decyzji. On tylko 
uśmiechnął się...

— Kontenery to dla nas napraw-
dę ogromny problem logistyczny 
— dodaje Bujak. — Poza tym, żeby 
je postawić, to trzeba polbrukiem 
wyłożyć miejsce i jeszcze osłonki za-
montować. Zresztą ludzie nie chcą, 
aby przy ich działce stały kontenery.

Prezes Marzanna Bujak wspomina 
też o dodatkowych kosztach zwią-
zanych z wynajmem kontenerów.

— Opłata śmieciowa obejmuje tylko 
odbiór odpadów — mówi Bujak. — 
Za kontenery musielibyśmy płacić 
dodatkowo PUK-owi lub KOM-ie. 
Opłata za śmieci wzrosłaby nawet 
do 100 zł. Jeżeli taka babuleńka ma 
działkę 300 metrów i płaci za nią 
rocznie 90 zł, a za śmieci musiała-
by drugie tyle...

Rodzi się pytanie: za co tak napraw-
dę płacą działkowcy i czemu w ogó-
le płacą? Przecież w kwocie opłaty, 
jaką uiścił ROD 1000-lecia w Ełku, 
tj. 20 zł od każdej działki, zawarta 
jest usługa odbioru odpadów. — Zro-
biliśmy prezent Urzędowi Miasta 
w Ełku — uważa Bujak.

CO NA TO URZĘDNICY?
— Użycie w uchwałach dotyczących 
gospodarowania odpadami komu-
nalnymi pojęcie nieruchomość na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wynika literalnie z Ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gmi-
nach — komentuje wywód radnego 
Wilocha, Andrzej Semeńczuk, na-
czelnik Wydziału Mienia Komu-
nalnego w Urzędzie Miasta w Ełku. 

— Ustawa nie precyzuje czy na nie-
ruchomości na cele rekreacyjno-wy-
poczynkowe znajduje się jakakolwiek 
zabudowa czy nie. Opłata dotyczy 
odbierania i zagospodarowywanie 
odpadów powstałych na tych nieru-
chomościach /całości działki PZD/. 
Potwierdzeniem takiej wykładni jest 
rozstrzygnięcie Kolegium Regional-
nej Izby Obrachunkowej w Krako-
wie, która w swojej uchwale z dnia 
13 lipca 2016 r. KI-411/166/16 
w sprawie ryczałtowej stawki opła-
ty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zobligowała gminę 

do ustalenia takich samych stawek 
ryczałtowych zarówno dla działek 
z domkami letniskowymi, jak i nieru-
chomości wykorzystywanych w ce-
lach rekreacyjnych.
— Każda z poszczególnych „dzia-
łek” całości ogrodów działkowych 
nie stanowi nieruchomości, ale za-
rządca obszaru ROD już jest jej 
właścicielem w pojęciu Ustawy i to 
on jest zobligowany do złożenia de-
klaracji tzw. śmieciowej — kontynuu-
je Semeńczuk. — W podobny sposób 
odbywa się to na nieruchomościach 
zamieszkałych. Nie poszczególny 
mieszkaniec np. budynku spółdziel-
czego składa deklarację, a dokonuje 
tego zbiorczo, zarządca budynku.

RADNI MAJĄ DZIAŁKOW-
CÓW „W NOSIE”?
Temat opłaty śmieciowej dla dział-
kowców był żywo dyskutowany na 
komisjach, najpierw mienia komu-
nalnego i porządku publicznego, 
a następnie budżetowej. Krzysztof 
Wiloch poinformował radnych, że 
23 sierpnia złożył pismo do prezy-
denta, aby w ogóle odstąpić od po-
bierania opłat od wszystkich nieru-
chomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe.

— Uchwała nr 224/2015 Prezydium 
Krajowej Rady Polskiego Związku 
Działkowców z dnia 30 września 
2015 r. mówi: „Ustalić następują-
ce wytyczne dla zarządów ROD 
i ogrodów, objętych ustawą śmie-
ciową: zarządy ROD powinny sto-
sować zasady wywozu śmieci, obo-
wiązujące na terenie gminy, gdzie 
położony jest ROD; zarządy ROD 
powinny na bieżąco śledzić zmiany 
odnoszące się do nowych zasad wy-
wozu śmieci m.in. na stronach inter-

netowych gmin itd.” — mówi An-
drzej Semeńczuk. — Tylko z jednym 
ogrodem działkowym mamy prob-
lemy, z ROD 1000-lecia. Pani pre-
zes wystawiła pojemniki, ale śmieci 
zostały zmieszane. Konflikt powstał, 
wywieźć czy nie, no więc „zwinęła” 
wszystkie pojemniki. Odpowiadamy 
za odbiór odpadów. Jest wyłoniony 
operator, z którym mamy umowę. 
Jedzie, żeby odebrać odpady, a po-
jemników nie ma.
Rozgorzała żywa dyskusja. Niestety, 
wniosek Wilocha poparł tylko jeden 
radny — Ireneusz Dzienisiewicz.

DZIAŁKOWCY PŁACIĆ
 NIE MUSZĄ?
Okazuje się, że ustawodawca do-
puszcza wyłączenie z opłaty śmie-
ciowej pewnej grupy odbiorców — 
nieruchomości niezamieszkałe, do 
których zaliczane są m.in. ogród-
ki działkowe). Oznacza to, że rada 
miasta Ełku sama zadecydowała o 
obarczeniu podatkiem śmieciowym 
tej grupy.

— Zgodnie z przepisami ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach — gmina może postano-
wić (w drodze uchwały) o odbieraniu 
odpadów z nieruchomości letnisko-
wych (na których nie zamieszku-
ją mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne) — mówi Aleksander 
Brzózka, rzecznik prasowy Minister-
stwa Środowiska. — Nieruchomości 
z domkami letniskowymi i inne wy-
korzystywane na cele rekreacyjno-
-wypoczynkowe zasadniczo nie są 
wykorzystywane do zamieszkiwania, 
tylko w celu czasowego przebywania 
w związku z wypoczynkiem. Dlatego 
też są zaliczane do kategorii nieru-
chomości, na których nie zamiesz-

kują mieszkańcy, ale powstają na 
nich odpady komunalne. Zatem to 
od decyzji rady gminy zależy objęcie 
tych rodzajów nieruchomości zorga-
nizowanym przez gminę systemem 
odbierania odpadów komunalnych.

— Gmina ma możliwość wyłącze-
nia określonych kategorii nierucho-
mości niezamieszkałych z gminnego 
systemu odbierania odpadów ko-
munalnych (w tym np. Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych) — dodaje 
Aleksander Brzózka.

GDZIE SPRAWIEDLIWOŚĆ?
Wychodzi na to, że obowiązują-
cy w Ełku od czerwca tego roku 
system gospodarowania odpada-
mi komunalnymi na nieruchomoś-
ciach niezamieszkałych nie sprawdza 
się. Przykładem mogą być ogródki 
działkowe, gdzie jedni działkowcy (ci 
z ROD 1000-lecia) płacą za śmieci 
20 zł rocznie, a drudzy (z sąsiednich 
ogrodów) nawet do 100 zł. 
I gdzie tu sprawiedliwość? Dział-
kowcy, którzy zdecydowali się na 
postawienie kontenerów, faktycznie 
wyrzucają do nich swoje nieczysto-
ści. Okazało się, że powstał nowy 
problem, bo z pojemników wysy-
pują się śmieci. Jak wskazują sami 
działkowcy, śmieci odbierane są za 
rzadko. Jest syf wokół kontenerów, 
którego wcześniej nie było. Może, 
zamiast uszczęśliwiać mieszkańców 
„na siłę”, urzędnicy powinni prze-
analizować sytuację i, w drodze roz-
sądku, podjąć takie działanie, które 
będą zmierzały do sprawiedliwego 
rozwiązania problemu i wyelimi-
nowania błędów. My wiemy, że nie 
jest to koniec śmieciowej rewolucji.
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 GMINA, MIASTO EŁK:

Czarny scenariusz dla Ełku.
Grozi nam zapaść społeczno — gospodarcza?

Głównymi powodami nieko-
rzystnej sytuacji, na które po-

wołują się naukowcy, jest tendencja 
demograficzna oraz brak przemy-
słu. Na wynik wpływ miała przede 
wszystkim migracja ludzi młodych, 
którzy opuszczają małe miasta w ce-
lach zarobkowych. Praca w więk-
szym mieście stwarza więcej moż-
liwości rozwoju kariery.
Prezes Unii Miasteczek Polskich 
Wojciech Długoborski zauważył, 
że dla niektórych miast problemem 
bywa nawet zapewnienie wkładu 
własnego do inwestycji unijnych. 
„Jeżeli te miasta są pozbawione 
przemysłu, firm, zakładów pracy, 
które mogłyby dawać miejsca pracy 
mieszkańcom, trudno się dziwić, że 
następuje migracja. Stagnacja po-
stępowała, bo te miasta nie miały 
potencjału, kapitału ” – czytamy 
na Portalu Samorządowym PAP.

Trudno nie zgodzić się z raportem 
PAN-u, bo „ubytek” młodych ludzi 
jest w Ełku zauważalny. 

Można przypuszczać, że włoda-
rzy miast, którzy nie mają pomy-
słu na rozwój inwestycyjny, idą po 
tzw. najmniejszej linii oporu, czy-
li stawiają na upiększanie miasta. 
To prawdopodobnie jedna z najła-
twiejszych strategii, na które można 
pozyskać fundusze unijne. Bardzo 
modne siłownie plenerowe, fon-
tanny czy parki znajdują się pra-
wie w każdym mieście, od kiedy 

dostępne są dla Polski fundusze 
unijne. W sytuacji miast w których 
występuje deficyt inwestycji (miejsc 
z dobrze płatną pracą), doprowadza 
do sytuacji, że ta młodsza część eł-
czan, poszukuje lepszych perspek-
tyw pracy w większych miastach.
 
Dobrym przykładem, jest „czer-
wony ogólniak”, z którego „wycho-
dzą” bardzo zdolni uczniowie. Jak 
sami mówią, nie widzą szans dla 
siebie w naszym mieście i większa 
część z nich, nie ma zamiaru wró-
cić w rodzinne strony po studiach. 
Tych, którzy chcą zostać w mie-
ście, kolokwialnie mówiąc, można 
policzyć na palcach. Plany życiowe, 
tej rosłej grupy zdolnych uczniów, 
nie są związane z naszym miastem. 
Wychodzi na to, że kształcimy mło-
dzież, która swój potencjał wykorzy-
sta w innym mieście. 
Przy tak dużym odpływie mło-
dych ludzi, dochodzi do sytuacji, że 
Ełk w najbliższej przyszłości może 
stać się miastem emerytów. Nie-
zliczona ilość parków, aktywnych 
miejsc do wypoczynku, uroczych 
postumentów, które cieszą oczy, są 
idealnym terenem do wypoczynku 
na stare lata.

Trzeba jednak przyznać, że Ełk 
stał się urokliwym miastem, obfi-
tującym w zieleń. To niewątpliwie 
przyciąga uwagę i śmiało można 
powiedzieć — Ełk jest ładny, czy-
sty i zadbany. Co więc jest nie tak?

Dlaczego jest źle, skoro
 rzekomo jest tak dobrze?
Inwestycje, jakie są przeprowadza-
ne w mieście w ostatnich np. 10 la-
tach, można by podzielić na dwie 
grupy. Jedna z nich, to upiększa-

nie miasta (np. w parki), budowa-
nie boisk szkolnych, inwestowanie 
w edukację, drogi, chodniki, róż-
nego rodzaju postumenty – łosie 
i „rusałki”czy fontanny. Jednak są 
to inwestycje, które generują wy-
datki i obciążają budżet miasta, nie 
przynoszą dochodów.
 Aczkolwiek i ta grupa jest potrzeb-
na, ponieważ poprawia ona jakość 
naszego życia, niemniej jednak in-
westowanie w tego typu „produk-
ty” musi iść w parze z drugą grupą 
inwestycji, czyli taką, która stworzy 
miejsca pracy z godnymi do „prze-
życia poborami” i obniży koszty 
naszego życia. Bo choćby miasto 
było nie wiem jak upiększone, to 
nie zatrzyma tutaj młodych ludzi.

Potrzebne inwestycje
Druga grupa inwestycji, których 
w mojej ocenie brakuje w Ełku, to 
dobre zakłady pracy, które stworzą 
nowe perspektywy rozwoju tego 
miasta. Ełk nowych firm potrzebuje 
jak przysłowiowa kania dżdżu. Za 
dobrą pracą idą ludzie, za ludźmi 
dochody i podatki.

Oczywiście, część mieszkańców 
odpowie, że od budowania fabryk 
jest państwo. I pewnie ma rację, 
ale czy Suwałki, które rozwijają się 
w szybkim tempie, są oddzielnym 
państwem?
 Na pewno nie bez znaczenia jest 
fakt, że jest to miasto na prawach 
powiatu, nie bez znaczenia, że były 
kiedyś miastem wojewódzkim, ale 
i nie bez znaczenia, że tę rangę utra-
ciły już prawie 20 lat temu (1998 r.) 
Część z nas pamięta, jaką „dziurą” 
było to miasto. Dziś, nawet po wie-
lu latach nie stało się one ładniejsze 
od Ełku. Co wiec dzieje się jest tam 

takiego, że firmy chętnie inwestują 
w Suwałkach?
Świetnym przykładem jest choć-
by ostatnia sytuacja gospodarcza. 
Firma Forte wybuduje tam swoją 
drugą halę i będzie zatrudniała 
około 1000 osób. Mało tego, pre-
zydent Suwałk i prezes tejże spółki 
podpisali porozumienie w sprawie 
wspólnego finansowania budowy 
lotniska. Firma Forte dołoży 10 
milionów złotych do portu lotni-
czego. Resztę ma pokryć miasto. 
To kwota 5 mln złotych. Lotnisko 
ma być zbudowane dla małych sa-
molotów pasażerskich, które będzie 
przewozić do 50 osób. Jego budowa 
ma zakończyć się już za rok.
Trudno więc nie przyznać, że przy 
Suwałkach oddalonych od nas zale-
dwie 60 kilometrów wypadamy bla-
do. Dlaczego nie stało się to w Ełku? 
Czego nam brakuje?? Żartując, na-
piszę nawet, że prezydenta mamy 
młodszego i ładniejszego ; -).

Może coś niedługo?
Na ostatniej sesji miejskiej podano 
informację, że powstanie nowa in-
westycja na ełckiej podstrefie. Ale 
jak się okazuje, jest to „stara” ełcka 
firma, która w celu rozszerzenia 
swojej działalności  prawdopodob-
nie przeniesie się na tereny objęte 
ustawowymi ulgami podatkowymi. 
 Na pytanie ile osób będzie za-
trudniała, nie uzyskano odpowie-
dzi. Co to oznacza dla miasta Ełku 
— mniejsze wpływu z podatku? 
Pozostaje więc nadzieja, że choć-
by kilka osób znajdzie tam godne 
zatrudnienie.
Z raportem PAN część użytkow-
ników sieci internetowej zgadza się, 
inna część uważa za propagandę 
rządową. Nie mniej jednak „Su-

wałki” pokazują, że można. 
Trochę ironizując, smutno jest też 
z tego powodu, że Ełk stał się „sy-
pialnią” dla byłych mieszkańców 
Grajewa. Bowiem część z nich pra-
cuje w Grajewie, a nocuje (mieszka) 
w Ełku. Dużo jest też obrońców na-
szego miasta, bo raport okazał się 
przykry. Część z nich uważa, że 
„upiększenie” miasta to jego roz-
wój. Ale jeszcze inna część wska-
zuje, że miasto nie ma określonego 
kierunku rozwoju, bo i z turystyką 
nie bardzo i z przemysłem nieko-
niecznie, a i szkolnictwa wyższego 
w Ełku jak na lekarstwo.
Optymistyczna wiadomość jest 
taka, że Ministerstwo Rozwoju pla-
nuje wesprzeć w najbliższych latach 
122 miasta (w tym Ełk) kwotą 2,5 
mld zł. Czy miasto Ełk skorzysta 
z tej szansy? I czy hasło „Ełk tu 
wracam” nabierze innego znacze-
nia dla wracających do rodzinnego 
gniazda mieszkańców na emerytal-
ny wypoczynek : -) – czas pokaże. 
Ale jedno jest pewne — najpierw 
gospodarka potem „parki".

Jakaś tam puenta 
— Przestanę czytać waszą gaze-
tę — pisze do mnie moja koleżan-
ka Edyta z Ełku, która wyjechała 
do Belgii za pracą. Piszesz, że jest 
w naszym mieście źle, a ja kocham 
Ełk, jest piękny, cudowny, i zawsze 
przyjeżdżam tu na urlop i denerwu-
je mnie to, co napisałaś w Interne-
cie. Za każdym razem jak tu przy-
jeżdżam, widzę zmiany.
I właściwie to zgadzam się z Edytą, 
jest ładnie, cudownie i są zmiany. 
Ale jedynie co przyszło mi do gło-
wy, by jej odpowiedzieć to — wróć 
i zostań tutaj! Nie można bowiem 
kochać na odległość. 

Polska Akademia Nauk opracowała raport dotyczący rozwoju polskich miast. Na niechlubnej liście miast, w których, wg naukowców, nastąpiła mocno 
niekorzystna sytuacja społeczno-gospodarcza jest Ełk. Na liście znalazły się 122 miasta. Ełk „uplasował” się na 72 pozycji.

RENATA SZYMASZKO
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KOMENTARZE W SIECI -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EWA NOWICKA Otóż to... dlate-
go czasami denerwujące są te ochy 
i achy nad piękniejącym miastem. 
Owszem, to cieszy, ale co z pracą 
w Ełku? Dobrze, że pieniądze unij-
ne są w ogóle wykorzystywane, bo 
trzeba na nie złożyć wniosek, same 
nie spłyną. Ktoś musi o to zadbać. 
Ostatnio głośno było o kolejnych 
wątpliwej potrzeby inwestycjach, 
a mianowicie o niewspółharmonizu-
jącej z otoczeniem wieży widokowej... 
i wrośniętym w ełcki koloryt mostku, 
który ma być zlikwidowany na potrze-
by innego w to miejsce:/ Nikt przez 
wiele lat nie zadbał o to, by młodzi 
ludzie nie uciekali stąd.
TOMEK SUCHOCKI oczywiście, że 
w Ełku nie ma pracy - dlatego "ściąga-
my" tu coraz więcej Ukraińców, którzy 
zapieprzają na Strefie, w FSO czy na-
szych marketach :D btw. ...artykuł to 
klasyczna , propagandowa agitka dla 
statystycznego pelikana  ;) (szkoda, że 
autor nieznany ;) )
ELA KULIGOWSKA Niestety, ale to 
cała prawda o naszym mieście.Czas 
upiększania kiedyś skończy się i co 
dalej...?
EMILKA: Miasto ładne – i tu można 
postawić kropkę, ale tym razem tego 
nie zrobię.
Inwestycje w parki przyciągają tury-
stów i to nie tyłu ilu miasto oczeku-
je, a miastu potrzeba „sensownych” 

mieszkańców.
Tacy mieszkańcy oczekują dobrych 
przedszkoli i szkół dla dzieci (a nie-
stety te wyglądają jak pomniki PRL-u, 
przeprowadzając się z innego miasta 
poczułam się jakbym odbyła podróż 
w czasie o 20 lat wstecz), dobrych 
miejsc pracy, zachęty dla osób otwie-
rajacych i rozwijających swoje firmy 
(np. niższe podatki przez określony 
czas, np. 2 lata, ciekawe star upy), in-
teresujace projekty realizowane w mie-
ście (nie tylko parki, place zabaw, ale 
aktywizacja społeczeństwa).
Ale cóż: łatwiej się ubrać elegancko 
(czyt. ozdabiać miasto), niż zadbać 
o rozwój (czyt. inwestować w to cze-
go gołym okiem nie widać).
EŁCZANIN: Pierdzielenie o Chopi-
nie! Ełk to fajne miasto z dużymi per-
spektywami Tylko w Waszej gazecie 
zawsze jakoś takie smutne i ponure. 
Takie zresztą jak i obie wybitne Panie 
redaktor ;-) Z tego co słyszę to wszy-
scy szukają pracowników. Brak rąk 
do pracy. Ukraińców tysiące. Fakt, 
brak dobrze płatnych posad, ale to 
charakterystyka takich miast jak Ełk. 
Wszystkie lepiej płatne miejsca pra-
cy są w dużych miastach. Warszawa, 
Gdańsk, Poznań, Kraków. Taka sama 
sytuacja jest w Olsztynie, Suwałkach, 
Toruniu czy Białymstoku. Dwa miliony 
Polaków wyjechało z Polski bo nie zna-
lazło w Polsce miejsca . Pierdzielenie 

o Chopinie! Ełk to fajne miasto z du-
żymi perspektywami 🙂 Tylko w Waszej 
gazecie zawsze jakoś takie smutne 
i ponure. Takie zresztą jak i obie wy-
bitne Panie redaktor 🙂 Z tego co sły-
szę to wszyscy szukają pracowników. 
Brak rąk do pracy. Ukraińców tysiące. 
Fakt, brak dobrze płatnych posad, ale 
to charakterystyka takich miast jak Ełk. 
Wszystkie lepiej płatne miejsca pra-
cy są w dużych miastach. Warszawa, 
Gdańsk, Poznań, Kraków. Taka sama 
sytuacja jest w Olsztynie, Suwałkach, 
Toruniu czy Białymstoku. Dwa milio-
ny Polaków wyjechało z Polski bo nie 
znalazło w Polsce miejsca .
X: Co z tego ,że w Ełku panuje BAY BY 
BUM iEł w na teraz ma dodatni przy-
rost naturalny oraz 61 tyś mieszkań-
ców. Ale gospodarka stoi. SSSE( Su-
walska Specjalna Strefa Ekonomiczna) 
praktycznie nie istnieje. Od 10 lat nie 
powstał żaden większy zakład pracy 
zatrudniający przynajmniej 500psób. 
A miały być FABRYKA WIESZAKÓW, 
FABRYKA IKEA (powstała w ORLI k. 
BIAŁEGOSTOKU, DUŻA SORTOW-
NIA POCZTY POLSKIEJ (powstała 
w CHOROSZCZY) i inne szumnie za-
powiadane inwestycje. STARY UKŁAD 
W EŁKU RZĄDZI. Przykładem niech 
będzie WARMIŃSKA SPECJALNA 
STREFA EKONOMICZNA teren przez 
inwestorów jest zapełniany w mgnie-
niu oka. Nawet w SUWAŁKACH roz-

wój idzie dynamicznie, przybywa in-
westorów. A w Ełku powstają kościoły 
a co dziwne wiernych ubywa ? Bum 
budowlany bloki ale dla kogo pod wy-
najem bo to dobra inwestycja kupisz 
i wynajmujesz ( w większości to obec-
ni żołnierze z pobliskiego Orzysza wy-
najmują lub kupują). Bo przeciętnego 
Kowalskiego nie stać na kredyt i pła-
cenie po 1000zł miesięcznie ( jeśli 
masz płynność finansową). W Ełku 
potrzebny jest świeży łyk powietrza 
w postaci nowych Władz Miasta. Bo 
obecni już za długo siedzą na swych 
stanowiskach. Emeryci pewnie zaczną 
psioczyć na mnie bo to dobre miasto 
dla emerytów, chociaż ceny powalają 
na kolana. Ale gdzie mają tu mieszkać 
młodzi z takimi dochodami. A pali-
wo dzisiaj tankowałem 4,52 BP-95 
ORLEN. Dlatego młodzi mieszkańcy 
z Ełku uciekają na zachód. A Ełk po-
mału zacznie się robić miastem ludzi 
starszych mimo BUMU Demograficz-
nego  (gazeta olsztyńska).
WOJTEK MIERZWIŃSKI: Ta strate-
gia to news z lutego. Zastanawia mnie 
metodologia- dane i sposób wyciąga-
nia wniosków z danych. Nie zgodzę 
się, że dbanie o estetykę - boiska, sił-
ki plenerowe itp. to wyraz niemocy 
miasta. Ełk dzięki temu jest miastem, 
w którym można wypocząć po pracy, 
na boiskach śmigają dzieci i młodzież, 
jest czysto i nie trzeba wstydzić się 

przed turystami. Tych w Ełku - jak-
że bliskim od Gołdapi byłoby o wiele 
więcej= więcej kasy w mieście, gdyby 
po pierwsze mały ruch graniczny sięg-
nął naszego miasta, po drugie- nawet 
ważniejsze nie zostałby zawieszony. 
Tak czy siak z niecierpliwością czekam 
więc na "papier", by znaleźć tam argu-
menty do tezy, że lecimy w dół, lecz 
dobry wujek ma dla nas i 121 innych 
miast śmieszną kwotę do podziału 
z naszych portfeli.
JANUSZ: To badanie to szczera praw-
da. A jeśli chodzi o inwestycje to po-
patrzcie co się dzieje w Suwałkach. 
Powstaja gigantyczne zakłady Prak-
tycznie tam już nie ma bezrobocia. Pan 
Prezydent to chociaż łapie wszystko 
co może Wiadomo że Suwalki mają 
lepsze przygraniczne położenie.Na-
tomiast Gmina Ełk nie dogadała się 
z firmą która jest producentem zna-
nego już i poszukiwanego w Polsce 
i świecie produktu. Pan Prezydent się 
dogadał i zakład się buduje. Co do Ga-
zety to jesli komuś nie pasuje tak jak 
Ełczaninowi to niech nie czyta. Jeśli coś 
komuś nie wychodzi w zyciu to szuka 
czegoś by sie przyczepić. .Gazeta ma 
bardzo dużo stałych czytelników i jest 
jedyną wiarygodną gazetą w Ełku. Bra-
wo tak Trzymajcie Panie dalej.
PAWEŁ MICHALIK Za estetykę mia-
sta szóstka, za ekonomię pała

pisownia oryginalna
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Carl Orf f: Bądź uroczy dla swoich wrogów, nic ich bar dziej nie złości. miasto-gazeta.pl sierpień 2017

JA SIĘ PYTAM©

Opublikowany raport PAN wskazuje, iż naszemu miastu może grozić, zapaść społeczno- gospodarcza. Miasto Suwałki, mimo iż utraciło funkcję miasta wo-
jewódzkiego, pod względem gospodarczym rozwija się prężniej od naszego miasta. Ilość inwestorów, która w ostatnim czasie „postawiła” na Suwałki jest im-
ponująca. Z naszych informacji wynika, że Suwałki prowadzą „przyjazną politykę fiskalną” wobec inwestorów. Co to oznacza i co Waszym zdaniem w Ełku 
„odstrasza” potencjalnych inwestorów?

ROBERT KLIMOWICZ
RADNY MIASTA EŁKU

IRENEUSZ DZIENISIEWICZ
RADNY MIASTA EŁKU

KRZYSZTOF PIŁAT
RADNY POWIATU EŁCKIEGO

Że Suwałki „grają w innej lidze 
ekonomicznej” to niestety fakt i nie 
ma co dłużej załamywać rąk tylko 
szukać rozwiązań, żeby zaistniałą 
sytuację zmienić. Czynnikiem roz-
woju gospodarczego miast wielko-
ści Ełku jest ich położenie wzglę-
dem najważniejszych dróg. I w tym 
upatruję głównej szansy na rozwój. 
W latach 2020 – 2022 zakończą się 
inwestycje Via Baltica i Rail Balti-
ca. Dzięki tym szlakom komunika-
cyjnym ułatwiony zostanie dostęp 
do rynków w państwach nadbałty-
ckich i skandynawskich (ok. 30 mln 
konsumentów). W związku z tym, 
w najbliższych latach mamy jedy-
ną i ostatnią szansę na pozyskanie 
inwestorów. Powinniśmy szukać po-
tencjalnych inwestycji wśród firm 
z branży logistycznej, w szeroko 
rozumianym przemyśle drzewnym 
czy też spożywczym. 
Oczywiście nie można również za-
pomnieć o turystyce. Dodatkowo 
należy uzgodnić z organem pro-
wadzącym szkoły średnie (Staro-
stwo Powiatowe) zwiększenie na-
kładów na kształcenie zawodowe. 
Konieczne jest też przygotowanie, 
we współpracy z okolicznymi gmi-
nami, gruntów pod inwestycje. 

Marketing miasta powinien zwró-
cić się w stronę podkreślania na-
szych obecnych i przyszłych atutów 
inwestycyjnych. A my, jako samo-
rządowcy powinniśmy częściowo 
zrezygnować z atrakcyjnego pija-
rowo upiększania miasta na rzecz 
mało widowiskowego inwestowania 
w potencjał gospodarczy. Jeżeli nie 
wykorzystamy 5 najbliższych lat 
na pozyskanie inwestorów to Ełk, 
w porównaniu z Suwałkami, zosta-
nie ładnym, aczkolwiek biednym 
miastem dla emerytów.■ 

Raport PAN mówi o zagroże-
niach, a nie stanie faktycznym i jak 
łatwo zauważyć dotyczy niemalże 
wszystkich małych i średnich miast 
najbiedniejszych części naszego kra-
ju. Oczywiście nie należy go baga-
telizować, ale tylko od nas zależy, 
czy ten czarny scenariusz się spraw-
dzi, czy też nie.

Stworzenie dobrych warunków do 
rozwoju przedsiębiorczości to proces 
złożony i w dużej mierze niezależny 
od decyzji podejmowanych przez lo-
kalny samorząd. Firmy będą się roz-
wijać, jeżeli będą miały dobry dostęp 
do rynków zbytu, do surowców, do 
zewnętrznych źródeł finansowania, 
do nowych technologii, do wykwa-
lifikowanych pracowników. Może to 
zależeć nawet od mody i gustów kon-
sumentów. Czasem spełnienie i tych 
wszystkich warunków nie wystarcza 
do powodzenia w biznesie.

Ełk i Suwałki to miasta bardzo róż-
ne, inaczej położone i nie da się tak 
wprost, w uproszczony sposób ich 

porównywać. Umiejscowienie Su-
wałk niedaleko granicy państwa to 
atut, z którym ciężko naszemu mia-
stu rywalizować.
Nie sądzę, aby w Ełku kogokolwiek 
„odstraszano”, niemniej uważam, 
że powinno się robić wszystko, co 
możliwe, aby klimat do rozwoju 
przedsiębiorczości był jak najlep-
szy. ■

Dyskusja o tym, czy poziom za-
angażowania inwestorów w Ełku 
spełnia oczekiwania mieszkańców, 
jest rozmową o aspiracjach ełczan. 
Te zaś są bardzo wysokie i nawet 
najwyższe w Polsce zaangażowa-
nie kapitału u nas nie budziłoby 
pełnego zadowolenia. To dobrze, 
bo ełczanie nie chcą zadowalać się 
byle czym. Pragną zawsze więcej. 
To zdrowy objaw, jeżeli polega na 
wymaganiu od siebie, a nie tylko 
od innych.
W wielu dziedzinach Ełk ma 
znaczne osiągnięcia, ale każdy eł-
czanin czuje, że można by więcej. 
Dlatego nie da się wskazać jedne-
go winowajcy słabości albo jed-
nego ojca któregokolwiek sukcesu 
w Ełku. Musi na to składać się wy-
siłek wielu podmiotów.

Miejscowi przedsiębiorcy powin-
ni mieć możliwość i chęć korzy-
stania wzajemnie ze swoich poten-
cjałów. Wspomaganie podmiotów 
zewnętrznych powinno następować 
przy pamięci o już działających lo-
kalnych podmiotach.

Oczywiście kompetentni urzędni-
cy powinni być otwarci na pomy-
sły przedsiębiorców. Nie tak jak 
w znanej anegdocie o urzędniku: 
„Pomysł, z którym przychodzisz, 
nie może być dobry, bo jeżeli by 
taki pomysł był dobry, to przecież 
ja bym go wymyślił już dawno”.
Mile widziani są uczciwi przedsię-
biorcy z perspektywą rozwoju na-
wet przez wiele lat, nie zaś amato-
rzy złupienia lokalnego potencjału 
już. Podstawowe mechanizmy, jak 
ulgi dla przedsiębiorców, szkolenia 
i godziwa płaca dla pracowników, 
to nie populizm i to nie wyklucza 
rentowności, jeżeli liczymy ją na 
lata, a nie na rok.

Mamy wśród ełczan znaczną licz-
bę innowacyjnych ludzi, prorocy 
są nie tylko gdzieś daleko. War-
to skorzystać z tego potencjału na 
poziomie samorządowym, ale nie 
rezygnować z dobijania się o roz-
wiązania systemowe na poziomie 
rządowym.■

Według GUS za II kwartał 2017 jest 
w Ełku zarejestrowanych około 4,5 
tysiąca bezrobotnych, a stopa bezro-
bocia rejestrowanego wynosi około 
14,9%. Wskaźnik obciążenia demo-

graficznego za rok 2016 mówi nam, 
że na 100 osób pracujących przypa-
da 62 osoby bezrobotne, gdzie w wo-
jewództwie wynosi około 58 osób.
Uważam, że miasto Ełk jest przygo-
towane pod względem urbanistycz-
nym, inwestycyjnym, społecznym 
do budowania dobrego wizerunku 
gospodarczego, by młodzi ludzie nie 
musieli wyjeżdżać za pracą z naszego 
miasta i dlatego też ten trend nale-
ży zmienić oraz zamienić na pracę. 
Jest to wyzwanie dla pana prezyden-
ta i radnych. Biorąc pod uwagę, że 
mamy w Ełku podstrefę ełcką SSSE, 
podstrefę Parku Naukowo-Techno-
logicznego, mamy miasto bezpiecz-
ne, edukację, szpital czy sport. Są to 
czynniki istotne do budowania zakła-
dów pracy na naszym terenie. Jaki 
jest powód tzw. zapaści społeczno-
-gospodarczej opierając się na Ra-
porcie PAN, należałoby się zapytać 
Gospodarza miasta Ełku i radnych 
miejskich. ■

Strategie zarządzania samorządem 
są bardzo zróżnicowane i w zależno-
ści od tego, jakie cele sobie postawi-
my, do takich dążymy. Nie chodzi 
o to, że Ełk
w zestawieniu PAN został sklasyfi-
kowany dopiero na 72 miejscu, ale 
o to, że w ogóle został tam wska-
zany. Co jest tego przyczyną i jak 
z tego wybrnąć?
Największym problemem średnich 
miast, według raportu jest demogra-
fia i odpływ młodych ludzi do więk-
szych ośrodków. Mieszkańcy muszą 
również zmagać się z brakiem pracy 
(dobrze płatnej pracy), ewentualnie 
brakiem perspektyw rozwoju zawo-
dowego. Główne ośrodki przemy-
słowe znajdują się w dużych mia-
stach, podobnie sytuacja wygląda, 
jeżeli chodzi o edukację, szczególnie 
szkolnictwo wyższe. Jeżeli chodzi 
o Ełk, również nie napawają opty-
mizmem wyniki podstrefy SSSE, 
które wskazują, że podstrefa przeży-
wa zastój – wobec rozwoju innych 
podstref SSSE.

Porównywać należy się zawsze z lep-
szym lub równym nam, wobec czego 
porównanie z Suwałkami uważam 
za dobre. Suwałki w swojej historii 
miały dużo szczęścia i ich rozwój spo-
łeczno-gospodarczy poprzez różne 
kwestie (była stolica województwa, 
surowce naturalne, przygraniczne 
położenie itd.) przebiegał dynamicz-
niej. Analizując temat inwestycji, na-
leży zwrócić uwagę na to, co zawar-
łem na wstępie – czyli jakie cele sobie 
stawiamy. Przykład fabryki Jaguara, 
która zamiast w Polsce została wy-
budowana na Słowacji – przykład 
z innej skali, choć jasno obrazują-
cy sposób postępowania. Słowacja 
prócz wsparcia finansowego doko-
nała szeregu zmian legislacyjnych 
wspomagających powstanie tak du-
żej inwestycji.

Z ważniejszych czynników, które 
zadecydowały o lokalizacji inwesty-
cji była tzw. pomoc publiczna. To 
właśnie ten aspekt jest bardzo istotny 
przy podejmowaniu inwestycji lokali-

zacyjnej przez inwestora. Przy pozy-
skiwaniu inwestycji trzeba determi-
nacji. W przyszłości warto zachować 
również pokorę do ostatniej chwili, 
bo jak mawiał klasyk, duże pienią-
dze lubią spokój, wielkie — ciszę.■

Opracowania PAN mają charakter 
naukowy i nie służą rankingowa-
niu samorządów. Dwa opracowa-
nia sporządzone przez prof. P. Śle-
szyńskiego w IGiPZ PAN powstały 
w 2016 r. na potrzeby Strategii na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 
Raport „Delimitacja miast średnich 
tracących funkcje społeczno-gospo-
darcze” ustala pozycje Ełku i Suwałk 
według kryteriów społeczno-gospo-
darczych (spadek lub wzrost liczby 
ludności 2004 -2014, prognozy de-
mograficzne do 2035 r., zmiana licz-
by bezrobotnych 2004 -2014, zmia-
na dochodów własnych w budżetach 
gmin 2004-2014, zmiana liczby 
udzielonych noclegów 2004/2005-
2013/2014, zmiana liczby zarejestro-
wanych podmiotów gospodarczych 
2004-2014, zmiany liczby siedzib 
największych spółek wg Listy 2000 
„Rzeczypospolitej” 2004-2013). 

Oba miasta ze sobą sąsiadują w ta-
beli. Pozycję Ełku obniża położenie 
na obszarach o dużej skali proble-
mów, jak niska innowacyjność sekto-
ra nauki oraz innowacyjność przed-
siębiorstw, ubóstwo ekonomiczne, 
niskie kwalifikacje siły roboczej, niska 
jakość kształcenia, słaba dostępność 
komunikacyjna oraz słaba dostęp-
ność infrastruktury cyfrowej. Na-
ukowcy rekomendują zwiększanie 
jakości kształcenia, inwestycje w ob-
szarze infrastruktury edukacyjnej, 
polepszanie połączeń komunika-
cyjnych z najbliższymi „biegunami 
wzrostu”, zwiększenie dostępności 
infrastruktury cyfrowej, wspieranie 
rozwoju sektora turystycznego na te-
renach o odpowiednim potencjale. 
W innym raporcie PAN zalecane są 
następujące działania na rzecz miast 
średnich: reindustrializacja, rozwija-
nie przedsiębiorczości innowacyjnej, 
zwiększanie aktywności zawodowej 
oraz mobilności mieszkańców, po-
prawa jakości życia mieszkańców, 
racjonalizacja zagospodarowania 
przestrzennego.
Czy Ełk dobrze się rozwija?
Według ekspertów PAN Ełk mieści 
się w grupie miast objętych stagna-
cją. Jak ocenić efektywność dzia-
łania naszych władz samorządo-
wych? Czy Park Technologiczny 
podniósł innowacyjność przedsię-
biorstw? Czy inwestycje oświatowe 
oraz realizowane programy oświa-
towe podnoszą do satysfakcjonujące-
go poziomu jakość ełckiej edukacji? 
Czy dzięki Specjalnej Strefie Eko-
nomicznej udaje się reindustrializa-
cja Ełku? Czy działania w szkolni-
ctwie zawodowym oraz programy 
PUP wobec bezrobotnych podno-
szą aktywność zawodową ełczan? 
Czy ełccy przedsiębiorcy otrzymali 
od lokalnych władz dobre warunki 
do rozwoju swoich firm? I wresz-
cie: czy mieszkańcom Ełku żyje się 
dobrze w naszym mieście? Niech 

każdy sam sformułuje odpowiedzi 
na te pytania. Wydaje się, że warto 
sporządzić opracowanie „Ełk a inne 
miasta średniej wielkości” pokazu-
jące np. wysokość wszystkich lokal-
nych podatków, opłat, cen oraz in-
nych porównywalnych kosztów życia 
w Ełku, oraz w Suwałkach, w Łom-
ży, Augustowie, Giżycku, Kętrzy-
nie, a nawet np. w Zamościu, Białej 
Podlaskiej, Ciechanowie, Ostrowcu 
Świętokrzyskim itp. Można by też 
porównać dane z rynku pracy, wy-
niki uczniowskich egzaminów ze-
wnętrznych itp. A także wielkość bu-
dżetów samorządów oraz strukturę 
dochodów i wydatków budżetowych 
(oczywiście z uwzględnieniem tego, 
że niektóre miasta mają prawa i za-
dania powiatów). Mam wrażenie, 
znając część tych danych, że władze 
przynajmniej niektórych wymienio-
nych miast zwracają więcej uwagi na 
koszty życia mieszkańców.

Jak ocenić rozwój gospodarczy Ełku 
w porównaniu z rozwojem gospo-
darczym Suwałk?
Porównywanie rozwoju Ełku i Su-
wałk wg jednego kryterium, np. kry-
terium liczby inwestorów zewnętrz-
nych, nie jest trafne. Suwałki były 
miastem w I Rzeczypospolitej, 
w okresie zaborów, w II Rzeczy-
pospolitej oraz PRL pełniły ważne 
funkcje administracyjne i uzyskiwały 
z tego korzyści. Ełk „skompletował” 
polską ludność w ciągu kilku powo-
jennych lat. Suwałki mają inny „ka-
pitał ludzki”, niektórzy mieszkań-
cy miasta żyją tu od pokoleń. Być 
może mieszkańcy Suwałk przejawia-
ją większą aktywność gospodarczą 
niż ełczanie. Nie możemy wyklu-
czyć, że samorząd Suwałk działa 
sprawniej niż samorząd Ełku – ma 
zresztą szersze możliwości (powiat 
grodzki). Nie wiem, czy i jak dałoby 
się udowodnić, że Suwałki prowadzą 
„przyjazną politykę fiskalną” a Ełk 
„odstrasza” potencjalnych inwesto-
rów. Gdyby nawet tak było, to nie 
wydaje mi się, żeby ten jeden ele-
ment decydował o rozwoju gospo-
darczym miast.
Konkluzja: Dobrze się stało, że ucze-
ni z Polskiej Akademii Nauk zauwa-
żyli problemy Ełku i zidentyfikowali 
tu stagnację. To może być szansa, 
ponieważ opracowania PAN po-
wstały na potrzeby działania rzą-
du. Pokazują, że państwo powinno 
wspierać średnie miasta. Uwidacz-
niają znaczenie tych miast dla poli-
centrycznego charakteru kraju i za-
lety takiego układu. Wytyczną dla 
polityki samorządów powinno stać 
się działanie na rzecz poprawy wa-
runków życia mieszkańców. 
W tej sferze na pewno nie jest tak 
dobrze, jak przedstawia to „propa-
ganda sukcesu” Dobra Wspólnego 
rządzącego Ełkiem. Noworoczne 
zajścia, interpretowane w mediach 
jako przejaw ksenofobii na prowincji, 
mogą być także erupcją skrywanych 
napięć społecznych. Opracowania 
PAN-u zawierają tezę, że nie wszyst-
ko można rozwiązać na poziomie sa-
morządów, że niezbędna jest pomoc 
władz centralnych. I takie działania 
przewiduje program działania rzą-
du Prawa i Sprawiedliwości. W tej 
sytuacji zdumiewa wrogość władz 
Ełku i powiatu ełckiego wobec Pra-
wa i Sprawiedliwości. 
■ ■ ■ ■ ■

TOMASZ MICHAŁ
MICHAŁOWSKI

ADAM DOBKOWSKI
EŁCKIE STRUKTURY PO

RYSZARD SKAWIŃSKI
RADNY POWIATU EŁCKIEGO
PiS
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GMINA EŁK: INWESTYCJE

Spółdzielnia socjalna 
osób prawnych to jedna 

z form prowadzenia dzia-
łalności w sektorze ekono-
mii społecznej. Założyć ją 
mogą — jak sama nazwa 
wskazuje — osoby prawne, 
czyli samorządy (np. gmina) 
i organizacje (pozarządowe 
lub kościelne osoby prawne), 
które postawiły sobie za cel 
stworzenie miejsc pracy dla 
osób niemogących odnaleźć 
się na rynku pracy. Katalog 
tych osób został wymienio-
ny w ustawie o spółdziel-
niach socjalnych, a obejmu-
je m.in. osoby długotrwale 
bezrobotne czy bezdomne. 
Spółdzielnie socjalne osób 
prawnych, jak i pozostałe 
przedsiębiorstwa społecz-

ne, mogą działać w różnych 
obszarach. Subregion ełcki 
wyróżnia się na tle pozosta-
łych regionów województwa 
warmińsko-mazurskiego 
ilością spółdzielni socjal-
nych założonych przez 
osoby prawne. Działa ich 
tu aż osiem, z czego poło-
wa założona została w cią-
gu ostatniego roku.  Niewąt-
pliwie na tak duży rozkwit 
tego rodzaju działalności 
wpływ ma funkcjonowanie 
Ośrodka Wsparcia Ekono-
mii Społecznej, prowadzo-
nego przez Stowarzysze-
nie Adelfi i Stowarzyszenie 
ESWiP, który wspiera za-
równo nowopowstające 
spółdzielnie socjalne, jak 
i te, które na rynku działają 

już jakiś czas. W swojej ofer-
cie Ośrodek posiada m.in. 
doradztwo dla grup inicja-
tywnych i doradztwo bizne-
sowe, dotacje na utworzenie 
lub rozwój przedsiębiorstwa 
społecznego czy opłacenie 
kursów doszkalających dla 
pracowników tych przed-
siębiorstw.

Czym zajmują się
 te spółdzielnie?

 Otóż zakres ich działal-
ności jest bardzo szeroki. 
W ich ofercie możemy zna-
leźć zarówno usługi opie-
kuńcze, pielęgnację ziele-
ni, animację czasu wolnego, 
prowadzenie baru mlecz-
nego, kawiarni czy ośrodka 

integracyjno-szkoleniowe-
go, jak również organizację 
rejsów i kursów na patenty 
żeglarskie, punkt skupu ziół 
czy sklep z lokalnymi wy-
robami rękodzielniczymi.
Jak widać, subregion ełcki 
spółdzielniami socjalny-
mi stoi. I choć w większo-
ści różnią się one profilem 
działalności, mają różne po-
mysły i plany na przyszłość, 
to z pewnością łączy je jed-
no: włączanie w rynek pracy 
osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym.
Jeśli chciałbyś dowiedzieć 
się więcej na temat przed-
siębiorstw społecznych 
działających na terenie na-
szego subregionu lub rozpo-
cząć działalność w sektorze 

ekonomii społecznej, skon-
taktuj się z nami: Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Spo-
łecznej w Ełku prowadzony 
przez Stowarzyszenie Adel-
fi, ul. Małeckich 3 lok. 24, tel. 
87 737 74 82, www.adelfi.pl.
Projekt „Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej” reali-
zowany przez Stowarzysze-
nie ESWIP i Stowarzyszenie 
Adelfi współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Subregion ełcki spółdzielniami socjalnymi stoi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ogłoszenie płatne

Techno – Park w Ełku, to ina-
czej miejska strefa rozwoju. 
Według urzędu miasta ma ona 
zapewnić doskonałe warun-
ki inwestorom do „poszuki-
wań nowych rozwiązań tech-
nologicznych, rozwoju firm 
innowacyjnych i realizacji po-
mysłów opartych na nowoczes-
nych technologiach”. Miejska 
Strefa Rozwoju Techno-Park 
w Ełku będzie stanowiła w tym 
zakresie ważny element regio-
nalnego i lokalnego systemu 
innowacyjnego, który swoimi 
działaniami przyczyni się do 
realizacji priorytetów określo-
nych w strategiach rozwoju re-
gionu i miasta — tak był przed-
stawiany.

Dziś, kiedy od jego działalności mi-
nęło już kilka lat, można podsumo-
wać jego działanie. W parku dzieje 
się dużo. Na bieżąco jesteśmy infor-
mowani, jakie super akcje i atrakcje 
dzieją się w parku na Podmiejskiej. 
I niech się tam kręci i dzieje, ale…
Koszt utrzymania parku wynosi wg 
planowanego wykonania w 2017 
roku 1 milion 323 tysiące, 50 zło-
tych. Ale co ciekawe, dochód par-
ku to marne 310 tysięcy zł. Wynika 
z tego, że „dopłacimy” (budżet mia-
sta) do „rozwoju regionu i miasta”
1 milion 13 tysięcy i 50 złotych.

Na czym park zarabia?
Dochody PNT wynikają z dzierża-
wy pomieszczeń przez lokatorów, 
wynajmu sal konferencyjnych, po-
mieszczeń biurowych oraz organiza-
cji zajęć edukacyjnych, szkoleń i kon-
ferencji.  — Po upływie trzyletniego 
okresu inkubacji dla większości firm 
zakończyły się umowy dzierżawy 
i jesteśmy w trakcie pozyskiwania 
nowych klientów. Nowi lokatorzy 
zaczynają proces inkubacji zgod-

nie z obowiązującym cennikiem na 
preferencyjnych stawkach. W pierw-
szym roku obowiązuje zniżka w wy-
sokości 75% stawki bazowej. Z tego 
tytułu dochody PNT znacznie się 
zmniejszą i mogą osiągnąć poziom 
dochodów z roku 2013 r. (z pierw-
szego roku działalności PNT) - czy-
tamy w zarządzeniu nr 846.2016 
prezydenta miasta Ełku.

 Już są remonty
Niepokojący jest fakt, że koszty do-
płat w celu utrzymania parku rosną 
z roku na rok.
Trudne do zrozumienia jest też to, 

że ten nowy budynek jest już remon-
towany. § 4270 zarządzenia mówi 
nam o zakupie usług remontowych. 
Gdzie stałym kosztem są: usługi 
konserwacji i przeglądów systemu 
PPOŻ, instalacji klimatyzacyjno-
wentylacyjnej, instalacji elektrycznej, 
konserwacja dźwigu czy remont da-
chu. W roku 2016 na te usługi wy-
dano 175 tysięcy zł, a w bieżącym 
planowana kwota wynosie 130 ty-
sięcy zł. Budzą się wątpliwości do-
tyczące m.in remontu dachu. Jak to 
możliwe, że tak „młody budynek” 
generuje już koszty napraw?
Co z gwarancją, która zdaje się po-

winna jeszcze obejmować ten obiekt?
 Okazuje się, że firma, która była 
odpowiedzialna za pracę za tego 
typu usługi w PNT zbankrutowała. 
Dziś  ten koszt remontu i usunię-
cia usterek spoczywa na organie za-
rządzającym. Rodzi się pytanie, ile 
w takim razie wydamy na remon-
ty za kilka lat, jeżeli „naprawiamy” 
już coś, co de facto nie powinno się 
jeszcze „psuć”?
Techno —Park — to inwestycja,  
o której sens należałoby zapytać. 
Po co w mieście budować coś, co 
jak na razie nie do końca zdaje swój 
egzamin?

Takie inwestycje powinny być rea-
lizowane w mieście, które ma duże 
otoczenie biznesowe lub przemysło-
we.  Na dziś to „biznes”, do którego 
dokładamy i to niemałe pieniądze. 
Bo hipotetycznie, jeżeli nic się nie 
zmieni, a kwota dopłaty zostanie na-
wet na tym poziomie co dotychczas, 
czyli przeszło milion złotych, i jeże-
li pomnożymy to np. przez tylko 4 
lata, to mamy za to pokaźną sumkę. 
Za 4 miliony złotych mogłaby po-
wstać droga, place zabaw, ścieżki ro-
werowe itp., i to bez Unii, kredytów 
czy innego rodzaju zadłużeń. Taka 
kwota z budżetu mogłaby obniżyć 
też nasze koszty życia: tańsze śmieci, 
woda, darmowe bilety MZK.

 Miasto Ełk, jak twierdzi na remon-
ty szkół i przedszkoli wydało 1 mi-
lion 100 tysięcy złotych. To koszty 
związane z reformą edukacji.
Niezrozumiały jest dla mnie fakt 
i wypowiedź pana prezydenta An-
drukiewicza, kiedy to w Radio 5 
mówi — „Wydaliśmy 1 milion 140 
tysięcy zł, ale niestety z rządu do-
staliśmy tylko 140 tysięcy zł.
 
Milion pochodził z naszego budże-
tu, to jest duży wysiłek finan-
sowy, ale dzięki temu, mogę po-
wiedzieć, że wszystkie dzieci, które 
praktycznie nie zostały przyjęte 
w pierwszym naborze do przed-
szkola, zyskały miejsca w naszych 
przedszkolach [...].”

Jedno jest pewne, jeżeli rząd obie-
cał, że zwróci pieniądze na ponie-
sione koszty, to powinien to zrobić. 
 Jednak gdyby tak się nie stało, to 
ten „milion” wydany na edukację 
dzieci, to przysłowiowy „pryszcz” 
w porównaniu z dopłatą milionową 
z miejskiego budżetu na „blaszak” 
z Podmiejskiej.

Szymaszko Renata

Dopłacimy ponad milion złotych
do Techno-Parku
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AUTORYZOWANY PARTNER
UZGODNIJ WYMIARY PRZED 
ROZPOCZĘCIEM BUDOWY

BALUSTRADY
KONSTRUKCJE STALOWE
CIĘCIE I GIĘCIE BLACH

STALMET

Ile zarabiają w naszych spółkach miejskich?

Złotą trójkę najlepiej zarabiających 
ełckich prezesów spółek miejskich 
tworzą:

Wojciech Jassak, prezes PWiK, 
który w 2016 r. osiągnął dochód 
z tytułu piastowanej funkcji w wy-
sokości aż 215 612 zł.
Na miejscu drugim znalazł się 
Mariusz Filipkowski, prezes 
zarządu Przedsiębiorstwa Ener-
getyki Cieplnej Sp. z. o. o. w Ełku, 
który w roku ubiegłym zarobił 193 
422,81 zł.
Numerem „trzy” jest Michał Wen-
da, prezes zarządu Przedsiębior-
stwa Usług Komunalnych Sp. z.o.o.
w Ełku, który osiągnął dochód 
w wysokości 169 175,61 zł.
Warto dodać, że Wojciech Jassak 
i Michał Wenda zasiadają dodatko-
wo w radach nadzorczych innych 
spółek, za co otrzymują niemałe 
pieniądze.
Jassak, dodatkowo jako członek 
rady nadzorczej Przedsiębiorstwa 

Usług Komunalnych Sp. z. o. o., 
zarobił w 2016 r. - 14 415 zł. Śred-
nio jest to ok.1200 zł miesięcznie 
( przeważnie za jedno spotkanie 
w ciągu miesiąca).

 Na dalszych pozycjach wśród naj-
lepiej zarabiających prezesów eł-
ckich spółek uplasowali się:

Zbigniew Chojnowski, prezes 
zarządu Miejskiego Zakładu Ko-
munikacji Sp. z. o. o. w Ełku, któ-
ry osiągnął w roku 2016 dochód 
w wysokości 166 053,49 zł.

Krzysztof Malinowski, prezes 
zarządu „Administratora” Sp. z. o. o. 

w Ełku, który zarobił 164 255,16 zł.
Andrzej Bujnowski, prezes za-
rządu Pro-Medica Sp. z. o. o. 
w Ełku w 2016 r. osiągnął dochód 
w wysokości 162 606,36 zł (po od-
liczeniu składek na ubezpieczenia 
społeczne).
Halina Bender, prezes zarzą-
du „Zespół Inwestycji” Sp. z. o. o. 
w Ełku, która zarobiła 149 565 zł.

Janusz Roszkowski, który pełni 
funkcję członka zarządu Pro-Me-
dica Sp. z. o. o. w Ełku, osiągnął 
w 2016 r. dochód w wysokości
142 855,81 zł (po odliczeniu skła-
dek na ubezpieczenia społeczne).

Największe oszczędności zgroma-
dził na swoim koncie Mariusz Fi-
lipkowski - 569 tys. zł.

W radach nadzorczych spółek za-
siadają również władze miasta.

Tomasz Andrukiewicz w roku 
2016 otrzymał wynagrodzenie za 
swoją pracę w kwocie 159 456,72 
zł. Prezydent Ełku jest też członkiem 
zarządu Związku Międzygminnego 
Gospodarka Komunalna w Ełku, 
gdzie zarobił dodatkowe 720 zł.
Marcin Radziłowicz, jako sekre-
tarz miasta Ełku, w 2016 r. zarobił 
132 221,38 zł. Dodatkowo Radzi-

łowicz jest członkiem rady nadzor-
czej w Pro-Medica Sp. z. o. o., gdzie 
w roku ubiegłym otrzymał z tytułu 
sprawowanej funkcji 18 548,50 zł.

Z żadną z miejskich spółek nie jest 
natomiast związany zastępca pre-
zydenta, Ełku  Artur Urbański. 
Ale, co ciekawe, Urbański w 2016 r.
 zarobił więcej od Andrukiewicza, 
uzyskując dochód w wysokości
173 848,13 zł.
Nadzór właścicielski nad spółkami 
miejskimi sprawuje prezydent Ełku 
Tomasz Andrukiewicz. Rada miej-
ska nie ma kompetencji do nadzoru 
spółek miejskich.
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Średnio 13 tys. złotych zarabiają miesięcznie prezesi ełckich spółek miejskich. Najwyższe pobory miał w 2016 r. Woj-
ciech Jassak, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – ok. 17 967 zł/mies., najniższe Halina Bender, prezes 
zarządu „Zespół Inwestycji” – ok. 12 463 zł. Podajemy kwoty brutto, na podstawie oświadczeń majątkowych.

Wenda zasiada w radach 
nadzorczych dwóch spółek. 
Jako członek rady nadzor-
czej w Miejskim Zakładzie 
Komunikacji Sp. z.o.o – za-
robił w roku ubiegłym 19 
950 zł, a jako członek rady 
nadzorczej w Przedsiębior-
stwie Gospodarki Odpada-
mi „Eko-Mazury”
 Sp. z.o. o. - 18 900 zł.

AGNIESZKA CZARNECKA
MIASTO-GAZETA.PL

a.czarnecka@miasto-gazeta.pl
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 POWIAT EŁCKI: KULTURA

WYSTAWA BRACI SAWCZYŃSKICH 
W PROSTKACH

W ramach Miejsca Spotkań 
w Prostkach została zorganizo-
wana wystawa braci Sawczyń-
skich pt. Prostki – Mazury, 
Piękno i Dziwy Natury. Wy-
stawa była poświęcona korze-
nioplastyce, którą bracia Saw-
czyńscy uprawiają od 20 lat. 
Organizatorem był Gminny 
Ośrodek Kultury w Prostkach.

Pokaz wzbudził podziw i aprobatę 
gości. — Korzenioplastyka to pobu-
dzenie wyobraźni poprzez wydobycie 
z plątaniny korzeni ptaków, zwierząt, 
a nawet postaci ludzi — mówił Miro-
sław Sawczyński. — Wystawa „Dziwy 
Natury” jest formą edukacji dzieci 
i młodzieży o tematyce przyrodni-
czej. Jesteśmy pewni, że po obejrze-
niu naszych wytworów w inny sposób 
spojrzycie Państwo na korzenie spa-
cerując po lesie lub brzegiem plaży.

Prezentowane dzieła, faktycznie po-
budzały wyobraźnię. — Sam proces 
tworzenia jest dosyć skomplikowany 
— mówi Mirosław Sawczyński. — 
Wybieramy korzenie, które rosną 
w ciężkich warunkach, muszą być 
one specyficzne. Wyobraźnia przy-
chodzi potem.

W 2007 roku Polska Organizacja 
Turystyczna ogłosiła Ogólnopolski 
Konkurs na regionalną pamiątkę. 
Wśród 600 prac, Sawczyńscy zostali 

wyróżnieni za ekologicznego bociana, 
prestiżową nagrodą. — Nasze bocian-
ki były na światowych targach Tury-
stycznych w Berlinie — mówi pan 
Mirosław. — W Warszawie reprezen-
towały nasze warmińsko-mazurskie 
województwo przez Polską Cepelię.
Od wielu lat honorują „bociankiem” 
znanych ludzi. Jan Paweł II, Adam 

Małysz, Karol Okrasa, Zbigniew Bo-
niek i wielu innych są szczęśliwymi 
posiadaczami małej pamiątki ma-
zurskiej. Za swój wkład w rozwój tu-
rystyki oraz ratowanie materialnego 
dziedzictwa kulturowego, Sawczyń-
scy zostali wyróżnieni wieloma ho-
norowymi odznaczeniami.

(Szym)Bezpłatne szczepienia przeciwko
grypie dla ełckich seniorów

Rusza „Program szczepień profi-
laktycznych przeciw grypie osób 
urodzonych do 31 grudnia 1951 
roku prowadzonych na terenie 
Miasta Ełku w roku 2017”. Zapisy 
oraz szczepienia realizowane będą 
od 1 września 2017 r. w gabinetach 
szczepiennych lekarzy rodzinnych 
z terenu miasta Ełku.

Już po raz dziewiąty w naszym 
mieście realizowane będą bezpłat-
ne szczepienia przeciwko grypie 
dla ełckich seniorów. Zapisy oraz 
szczepienia realizowane będą od 
1 września 2017 r. w gabinetach 
szczepiennych lekarzy rodzinnych 
z terenu miasta Ełku. Akcja skie-
rowana jest do ełczan zameldo-
wanych na terenie miasta Ełku, 
którzy w 2017 r. ukończyli lub do 
końca br. ukończą co najmniej 66 
rok życia.

W tym roku środki finansowe prze-
widziane na realizację programu 
pozwolą na zakup ok. 1800 szt. 
Szczepienia realizowane będą do 
wyczerpania zapasów.

Środki finansowe na realizację pro-
gramu szczepień profilaktycznych 
przeciw grupie wynoszą 65 tys. zł 
i pochodzą z budżetu miasta Ełku.
Szczepienia profilaktyczne prze-
ciwko grypie zmniejszają zachoro-
walność i tym samym ogranicza-
ją niebezpieczne skutki następstw 
grypy. Ważne, aby ze szczepień 
skorzystać przed okresem jesien-
no-zimowy, który jest traktowany 
przez specjalistów jako czas naj-
większej zachorowalności na grypę.

Więcej informacji: Wydział Po-
lityki Społecznej Urzędu Miasta 
Ełku, m.sulzycka@um.elk.pl tel. 
(87) 732 62 65.

Rada Ministrów przyjęła we wto-
rek projekt ustawy o zmianie usta-
wy o ewidencji ludności, który 
przewiduje uchylenie przepisów 
znoszących obowiązek meldun-
kowy, co oznacza, że od 1 stycz-
nia 2018 r. obowiązek ten będzie 
nadal istniał.

Pozostawiając obowiązek mel-
dunkowy zaproponowano istotne 
uproszczenia przy jego realizacji 
- od 1 stycznia 2018 r. przewi-
dziano możliwość elektroniczne-
go meldunku, czyli bez koniecz-
ności osobistej wizyty w urzędzie. 
W tym celu ma powstać specjalna 
e-usługa, za pomocą której każda 
osoba posiadająca profil zaufany 
ePUAP albo kwalifikowany pod-
pis elektroniczny będzie mogła się 
zameldować.

Jednocześnie przy użyciu jednego 
formularza meldunkowego możli-
we będzie zameldowanie na pobyt 
czasowy z jednoczesnym wymeldo-
waniem z pobytu stałego, a także 
zameldowanie na pobyt stały i jed-
noczesne wymeldowanie z pobytu 
czasowego. Obecnie trzeba wypeł-
niać dwa formularze: zameldowa-
nia i wymeldowania. Rozwiązanie 
to ma ułatwić czynności meldunko-
we np. studentom i pracownikom, 
którzy wyjeżdżają poza stałe miej-
sce zamieszkania.

Projekt zakłada też, że numer PE-
SEL nadawany będzie wszystkim 
cudzoziemcom dokonującym za-
meldowania w Polsce na pobyt 
stały lub czasowy. Oznacza to gro-
madzenie informacji o wszystkich 
cudzoziemcach przebywających w 
naszym kraju w centralnym reje-
strze PESEL. W rezultacie zlikwi-
dowane zostaną dotychczasowe 
rejestry zamieszkania cudzoziem-
ców (gromadzone są w nich dane 
o cudzoziemcach, którym nadano 
numer PESEL, jak i o tych którzy 
go nie otrzymali). Słabą stroną tych 
rejestrów jest niska referencyjność 
zgromadzonych w nich danych, 
ponieważ nie są one odpowiednio 
często aktualizowane, a także ich 
rozproszenie (każda gmina prowa-
dzi własny rejestr). Po zmianach nie 
będzie mnożenia danych w reje-
strach i ich dublowania.

Obywatelom państw członkow-
skich UE i członkom ich rodzin 
numer PESEL będzie nadawa-
ny przy zameldowaniu powyżej 
3 miesięcy. Zmniejszone zostaną 
także formalności związane z za-
meldowaniem tych osób. Numer 
PESEL nie zostanie nadany przy 
zameldowaniu cudzoziemców, któ-
rych pobyt w Polsce będzie krót-
kotrwały lub tranzytowy (nieprze-
kraczający 30 dni).

Nowa ustawa ma także uprościć 
zasady nadawania numeru PE-
SEL obywatelom polskim. Oso-
bom mieszkającym w Polsce, które 
będą ubiegać się o wydanie dowo-
du osobistego, numer PESEL zo-
stanie nadany z urzędu. Obecnie 
numer PESEL nadawany jest przy 
ubieganiu się o dowód osobisty 
lub paszport obywatelom, którzy 
mieszkają poza Polską. W rezul-
tacie, osoby mieszkające w Pol-
sce, które nie posiadają numeru 
PESEL, a chcą otrzymać dowód 
osobisty — muszą w pierwszej ko-
lejności ubiegać się o numer PE-
SEL. Obywatel taki musi złożyć 
odpowiedni wniosek do organu 
gminy o nadanie PESEL, a dopie-
ro potem może ubiegać się o wy-
danie dowodu osobistego (numer 
PESEL jest podstawą wydania do-
wodu osobistego).
Zdaniem autorów projektu taki 
sposób działania wprowadza do-
datkowe formalności i wydłuża 
czas oczekiwania na dowód oso-
bisty przez obywateli polskich za-
mieszkałych w naszym kraju. Dzię-
ki nowym rozwiązaniom wszystkie 
czynności związane z nadaniem 
numeru PESEL wykona urzędnik.
Obecnie obowiązek rejestracji 
miejsca zamieszkania funkcjonuje 
w kilkunastu krajach Unii Euro-
pejskiej, w tym m.in. w Finlandii, 
Litwie, Austrii, Chorwacji, Wielkiej 
Brytanii, Łotwie, Danii, Bułgarii, 
Belgii, Luksemburgu, Szwecji, Hi-
szpanii, Włoszech, Estonii, Holan-
dii, czy Niemczech. W wielu kra-
jach obowiązek meldunkowy ma 
bardziej rygorystyczną formę niż 
w Polsce, a za jego niedopełnie-
nie wymierzane są wysokie kary 
finansowe.

mp/kurier pap

Obowiązek meldunkowy jednak 
zostaje. Wniosek złożymy
przez Internet

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ogłoszenie płatne
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Kiedy 1 kwietnia napisali-
śmy, iż w naszym mieście 
powstanie największy na 

Mazurach port żeglarski, ten pri-
maaprilisowy żart spotkał się z wiel-
kim odzewem ze strony Czytel-
ników. Wielu z Was uznało to za 
prawdę i aż ciężko było wyprowa-
dzać z tego błędu.

- Tłumy turystów ciągnących w se-
zonie letnim do Ełku, żeby rozpo-
cząć malowniczy rejs szlakiem je-
zior mazurskich. Jezioro Sunowo 
połączone z Jeziorem Rajgrodzkim 
bajecznym kanałem w stylu Kanału 
Augustowskiego jako centrum wiel-
kiego kompleksu sportów wodnych 
– pisaliśmy wówczas. - Plan zakłada 
połączenie Jeziora Ełckiego poprzez 
specjalne zbiorniki wodne, kanały 
oraz akwedukty ze Śniardwami.

Okazuje się, iż nasze marzenia 
wcale nie są takie nierealne. 
Wprawdzie o połączeniu naszych 
akwenów wodnych z Wielkimi Je-
ziorami Mazurskimi w najbliższej 
przyszłości mowy raczej być nie 
może, to kierunek wschodni, czyli 
Jezioro Rajgrodzkie może nabrać 
wyrazistszych kształtów.

 Przesadziliśmy trochę pisząc
 1 kwietnia o połączeniu Jeziora 
Rajgrodzkiego z Jeziorem Sunowo, 
gdyż wystarczy spojrzeć na mapę, 
żeby zobaczyć, iż wymagałoby to 
połączenia przede wszystkim z Je-
ziorem Ełckim, a to jest zadaniem 
technologicznie i logistycznie skom-
plikowanym i wymajającym prze-
de wszystkim wielkich nakładów. 
Jednak już Jezioro Selment Wielki 
jest połączone rzeką Legą z Jezio-
rem Stackim, a tym samym z Jezio-
rem Rajgrodzkim. Co to oznacza? 
Możliwość żeglugi, oczywiście po 

uprzednich pracach dostosowują-
cych drogę rzeczną. Rajgród to raj 
dla żeglarzy, ściągają tam tłumnie 
miłośnicy tej formy wypoczynku 
z Białegostoku, Warszawy czy też 
Łomży. Gdyby szlak żeglarski wy-
dłużył się, wszyscy by na tym sko-
rzystali. Ełk też.

Dlaczego uważamy, iż to takie 
ważne? Trzeba spojrzeć prawdzie 
w oczy i stwierdzić, iż jako Ełk prze-
grywamy rywalizację z Giżyckiem, 
Augustowem, a nawet małym Raj-
grodem, jeśli chodzi o atrakcyjność 
dla turystów. Przegrywamy, gdyż 
nie jesteśmy portem żeglarskim. 
I na nic zdadzą się zaklinania rze-
czywistości, czy też żonglowanie 
hasłem, że Ełk, to stolica Mazur. 
Owszem, był takową w czasach 
Prus Wschodnich, ze względu na 
ważny węzeł kolejowy i strategiczne 
położenie militarne. Teraz reklamu-
jąc się w taki sposób narażamy się 
bardziej na drwiny czy też uśmie-
szek politowania. Zachodzi tutaj 
zresztą pewien paradoks. Odzew 
naszego tekstu primaaprilisowego 
świadczy o tym, iż wśród ełczan jest 
przekonanie i zapotrzebowanie na 
to, iżby nasze miasto stało się praw-
dziwym rajem turystycznym. Poja-
wiły się jednak również głosy, iż po 
co nam tłumy, chcemy być urokli-
wym, spokojnym miasteczkiem, ze 
swoją pewną nawet zaściankowoś-
cią, ale też i sentymentalizmem. 

Jednak czasy tłumnych wycieczek 
emerytów z Niemiec, którzy no-
stalgicznie przyjeżdżali do krainy 
swojego dzieciństwa i ziemi swoich 
przodków, dawno już się skończyły. 
Nie przekonuje również argument 
o tym, iż mamy być oazą spokoju, 
skoro miasto wydaje spore pienią-
dze na to, żeby być widziane i sły-

szane oraz ściągnąć tutaj turystów. 
Przyznaje to w rozmowie z nami 
Artur Urbański, zastępca prezy-
denta Ełku.
- W mieście ma być wiele atrakcji, 
a kalendarz imprez ma przyciągnąć 
turystów – mówi Artur Urbański. 
- Promujemy Ełk, pokazujemy, że 
wiele się w nim dzieje i każdy może 
znaleźć coś dla siebie. Oczywiście 
monitorujemy na bieżąco efekty. 
Patrzymy i oceniamy każdego roku 
poszczególne imprezy i wyciąga-
my wnioski.

Z atrakcyjnością i efektywnością 
imprez jest różnie, różnie można 
je oceniać, spierać się o ich sen-
sowność i magnetyczną moc. Nie 
chcemy wchodzić tutaj w szczegó-
ły, mamy jednak wrażenie, iż za-
wody balonowe, które początkowo 
rzeczywiście się sprzedawały wy-
śmienicie, trochę są już wyeksplo-
atowane, gdyż podobne organizu-
je wiele miast w regionie, sami zaś 
baloniarze potrzebują nowych wy-
zwań i tras. Podkreślamy jednak, iż 
są to kwestie dyskusyjne. Wydaje 
się, iż na dłuższą metę należy po-
szukiwać rozwiązań, które sięga-
ją trochę dalej swoją perspektywą 
i wizją. Wizji nie brak w planach 
strategicznych miasta opracowa-
nych w ratuszu i przyjętych przez 
radnych. W dokumencie „Strategia 
zrównoważonego rozwoju Ełku do 
roku 2020” w części dotyczącej wy-
korzystania potencjału turystyczne-
go Ełku czytamy:

- Wdrażane będą przedsięwzię-
cia związane z opracowywaniem 
i realizacją koncepcji rozszerzenia 
i modernizacji istniejącej infrastruk-
tury turystycznej. Zostaną zbudo-
wane nowe trasy i obiekty sporto-
wo-rekreacyjne będące niezbędną 

bazą do uprawiania aktywnych, 
całorocznych form turystyki (wy-
cieczki piesze i rowerowe, sporty 
wodne, biegi narciarskie, a także 
sporty i gry zespołowe z wykorzy-
staniem hal i boisk). Doskonalona 
będzie oferta imprez kulturalnych 
i rozrywkowych. Nastąpi rozwój 
turystyki biznesowej poprzez in-
tensywną promocję i marketing 
regionu jako atrakcyjnego miejsca 
dla organizacji zjazdów, konferen-
cji, wystaw oraz różnorodnych form 
integracyjnych dla pracowników 
firm. Realizowane będą również 
przedsięwzięcia służące podniesie-
niu atrakcyjności centrum miasta.
Jak to w strategii – napisane mą-
drze i trochę ogólnikowo.

- Wspierane będą inwestycje zwią-
zane z rozszerzeniem usług hotelar-
skich i gastronomicznych – czytamy 
dalej w tym dokumencie. - Wykre-
owane i rozpowszechnione zostaną 
produkty turystyczne (np.: kolej-
ka wąskotorowa), kulturowe i tra-
dycyjne (np.: kulinarne) związane 
z tą częścią Mazur. Miasto będzie 
brało udział w różnego rodzaju pro-
jektach, kampaniach, przedsięwzię-
ciach i wydarzeniach na szczeblu 
krajowym i zagranicznym, mają-
cych na celu promocję walorów, 
a także intensywny rozwój rynku 
turystycznego miasta Ełku i okolic.

W strategii są też przedstawione 
cele operacyjne do zrealizowania 
w poszczególnych latach, żeby te 
ogólne hasła przykuć na konkrety. 
Ze wszystkim tym się zgadzamy 
i jak najbardziej popieramy, jed-
nak uważamy, iż to nie wystarczy, 
żeby być konkurencyjnym dla Au-
gustowa, nie mówiąc już o Giży-
cku, Węgorzewie czy Mikołajkach. 
Taką szansą może być włączenie 

się Ełku i okolic w żeglarskie szla-
ki regionu. Nie jest to perspektywa 
jednaj kadencji władz miasta, może 
nawet sięga dalej niż dziesięciolecie. 
Nie będzie tutaj okazji do szybkie-
go przecinania wstęg i promowa-
nia się w świetle telewizyjnych re-
flektorów, ale … Odwołajmy się 
do historii Polski, żeby zarysować 
pewne analogie. Wszyscy wiedzą, 
iż Kazimierz Wielki zastał Polskę 
drewnianą, a zostawił murowaną. 
Nie byłoby to możliwe bez działań 
jego ojca, skromnego księcia Wła-
dysława Łokietka, który stworzył 
podwaliny dla działań syna, scalił 
ziemie polskie poobijane w czasach 
rozbicia dzielnicowego.

 Czy na naszym ełckim gruncie 
znajdzie się ktoś taki, kto podej-
mie działania obliczone na dłuż-
szą perspektywę niż jedne wybory 
i takie, które nie gwarantują sta-
nia w centrum uwagi i wymagają 
współdziałania oraz nawet podpo-
rządkowania się innym? Perspek-
tywy na przystań żeglarską w Ełku 
rysują się jeszcze mgliście, ale ist-
nieją. Jak się dowiedzieliśmy, gru-
pa naukowców z Politechniki Bia-
łostockiej opracowuje projekt, do 
którego zaprosiła między innymi 
włodarzy ełckich. Chodzi właśnie 
o połączenie akwenów wodnych 
powiatu ełckiego z Jeziorem Raj-
grodzkim, a nawet dalej z Pojezie-
rzem Augustowskimi. Wszystko 
w ramach wizjonerskiego programu 
Polska 3.0. Jest to między innymi 
program zintegrowanych działań, 
mających na celu połączenie pol-
skich rzek, autostrad i kolei w jed-
ną płaszczyznę transportu. Czy 
dołączymy do niego i dajmy na to 
w roku 2050 staniemy się rajem 
dla turystów?

Adam Sobolewski

 Projekt – Przystań Ełk - 2050?
Turystycznie przegrywamy nie tylko z Giżyckiem i Augustowem, ale nawet małym Rajgrodem. Jeśli już brakuje w Ełku 
przemysłu i dużych inwestycji, to może stworzenie portu żeglarskiego będzie światełkiem w tunelu pod nazwą „rozwój”?
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Dziś wieś może cieszyć się z uda-
nej akcji. Nowo zakupiony defibry-
lator jest już zainstalowany na bu-
dynku szkoły. Jest to pierwszy tego 
typu sprzęt na wsi w wojewódz-
twie warmińsko — mazurskim.

— Defibrylator zamontowany jest 
na zewnątrz w specjalnej podgrze-
wanej skrzynce, tak, żeby każdy 
mieszkaniec Rożyńska Wielkiego, 
mógł z niego skorzystać w sytuacji 
zagrożenia życia- mówiła Emilia 
Drągowska.
Z tej okazji odbyła się oficjalna 
prezentacja sprzętu, który został 

zakupiony dzięki ofiarności pub-
licznej. — Podziękowania i gra-
tulacje są przede wszystkim dla 
pani Emilii, za pani determina-
cję, wytrwałość, za dążenie do 
celu — mówił podczas spotkania 
wójt gminy Prostki Mirosław Or-
łowski. Jest to jeden z projektów, 
który został zrealizowany w naszej 
świetlicy w Różyńsku Wielkim.
Pokaz zaprezentowali Mali Wiej-
scy Ratownicy. Projekt został zre-
alizowany także dzięki pomocy 
„Działaj Lokalnie'. Koszt całego 
przedsięwzięcia to ok. 12 tys. zł. 
(MYSZ)

Miejscowość Rożyńsk Wielki włączyła się do ogólnopol-
skiej akcji „Wieś z sercem”, której inicjatorem jest fun-
dacja Ratujmy Życie. W ramach tej akcji Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Rożyńskiej zbierało środki na zakup 
defibrylatora AED i szkolenie dla mieszkańców.
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POWIAT EŁCKI: MIĘDZY NAMI SPOŁECZEŃSTWO

W Rożyńsku Wielkim 
wiedzą jak ratować życie 

Otwarte zostały już wszyst-
kie projekty w ramach 

konkursu „Miejsca spotkań 
w każdej gminie powiatu eł-
ckiego” w 2017 roku.

Dzięki współpracy Starostwa 
Powiatowego w Ełku, organiza-
cji pozarządowych oraz poszcze-
gólnych urzędów gmin wiejskich 
z terenu powiatu ełckiego uda-
ło się zrealizować kolejne 4 pro-

jekty w ramach ww. konkursu.
W gminie Ełk przy pomocy środ-
ków finansowych ze Starostwa Po-
wiatowego w Ełku oraz Urzędu 
Gminy Ełk, parafia pw. Św. Brata 
Alberta Chmielewskiego w Che-
chłach stworzyła wiatę biesiadną 
wraz ze stołami i ławami.
W Prostkach Stowarzyszenie Ini-
cjatyw Społecznych „Nasze Prostki” 
zrealizowało projekt, dzięki które-
mu mieszkańcy i turyści mogą cie-
szyć się odnowionym skwerem wraz 
z fontanną nawiązującą do wyda-
rzeń historycznych oraz głównych 
zabytków zlokalizowanych na te-
renie gminy.
W Starych Juchach Stowarzysze-
nie na rzecz rozwoju gminy Stare 
Juchy stworzyło plac zabaw, siłow-
nię zewnętrzną, a także zamonto-
wało tablice informacyjne, które 
mają pomóc w dotarciu do danego 
obiektu turystycznego.
Z kolei w miejscowości Mazuro-
wo, na terenie gminy Kalinowo, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Pisa-
nicy wykonała plac zabaw, na któ-
rym zamontowane zostały zabawki, 
w tym m.in. zestaw zabawowy ze 
zjeżdżalnią, huśtawki, bujaki, pira-
mida służąca do wspinania.
Głównym celem konkursu, orga-
nizowanego od lat przez powiat eł-
cki, jest tworzenie miejsc, w których 
mieszkańcy i turyści przebywający 
w miejscowościach na terenie na-
szego powiatu mogą wypoczywać 
i integrować się w komfortowych 
i bezpiecznych warunkach.
Wielkość środków finansowych 

z budżetu powiatu ełckiego, prze-
znaczonych na realizację zadań 
w konkursie „Miejsca spotkań 
w każdej gminie powiatu ełckie-
go” w 2017 roku, wynosiła 60 ty-
sięcy złotych, z podziałem na czte-

ry gminy wiejskie, maksymalnie po 
15 tysięcy na każdą z nich. Ponadto 
urzędy poszczególnych gmin mu-
siały partycypować w kosztach in-
westycji w kwocie nie mniejszej niż 
5 tysięcy złotych.

Miejsca spotkań już otwarte

Nowy pomysł na ełcką bibliotekę
Nowy pomysł na 
zmiany ełckiej bi-
blioteki przedstawi-
ła podczas łączonych 
komisji (Komisja 
Sportu i Rekreacji 
+ Komisja Oświa-
ty i Kultury) dyrek-
tor biblioteki Iwona 
Adeszko. Te zmiany 
nie dotyczą tylko ze-
wnętrznego wyglądu, 
ale i prac wewnątrz 
budynku.

Ma być wiec ładnie, no-
wocześnie i praktycznie. 
Iwona Adeszko wskazy-
wała na problemy źle wy-
korzystywanych jak do 
tej pory powierzchni bu-
dynku. — Hol zajmuje 
120 m2 a wypożyczalnia 
70 m2 - mówiła podczas 

prezentacji dyrektor bi-
blioteki. — Chcemy to 
zmienić.
Miałaby pojawić m.in. 
się sala konferencyjna 
z pięknym tarasem a po-
mieszczenia w piwnicy, 
zostałyby wykorzystane 
na magazyny.
 Przede wszystkim cho-
dzi o to, aby to wszyst-
ko, co może zaoferować 
mieszkańcom biblioteka, 
było lepiej zorganizowa-
ne. Koszt przedsięwzięcia 
miałaby w większej części 
pokryć dotacja z Unii Eu-
ropejskiej. 
 Oficjalnie koncepcję 
przedstawiono podczas 
konferencji prasowej, któ-
ra odbyła się 28 sierpnia 
w urzędzie miejskim, 
podczas której prezydent 

Ełku Tomasz Andrukie-
wicz wręczył nagrodę 
w konkursie na moderni-
zację i przebudowę Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
im. Zofii Nasierowskiej 
w Ełku. Konkurs na mo-
dernizację i przebudowę 
ogłosiła 1 czerwca 2016 
roku Miejska Biblioteka 
Publiczna w Ełku. Nagro-
dę odebrał Marcin Furtak 
z Pracowni Projektowej 
F-11 z Krakowa.
Pomysł na zmiany w bi-
bliotece narodził się 
w głowach samych pra-
cowników ełckiej biblio-
teki. Dzięki modernizacji 
ten nowy „dom książki” 
ma nie tylko zachęcać do 
czytania i wypożyczania 
książek, ale także rozwi-
jać umiejętności i uczyć 

nowych technologii, ja-
kie oferuje nam dzisiejszy 
świat. Krótko mówiąc, bi-
blioteka ma się zreformo-
wać, aby iść zgodnie z du-
chem czasu.
Najwięcej kontrowersji 
wzbudza kolorowa ele-
wacja biblioteki. Kolo-
rowa fasada nie wszyst-
kim przypadła bowiem 
do gustu.
Niektórzy radni do pro-
jektu podeszli sceptycznie, 
inni kibicują pani Iwonie. 
O to, czy przedstawiony 
projekt zaburza ład archi-
tektoniczny miasta, nikt 
zdaje się, nie pytał. Jedno 
trzeba przyznać, że pro-
jekt nie jest jałowy. Jest 
intrygujący, a to niewąt-
pliwie przyciąga uwagę. 

Szymaszko Renata
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Kolej otwiera Mazury. Szybciej z Ełku do Olsztyna

— Efektem podpisanej dziś umo-
wy na linię Ełk—Szczytno będą 
dobre podróże w regionie i większe 
możliwości dla transportu kolejowe-
go. Sprawna realizacja Krajowego 
Programu Kolejowego pokazuje, 
że rząd konsekwentnie przywraca 
i tworzy na Warmii i Mazurach lep-
sze możliwości komunikacji i likwi-
duje wykluczenie komunikacyjne 
— mówi wiceminister Jerzy Szmit 
z Ministerstwa Infrastruktury i Bu-
downictwa.
— Dzisiaj PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. podpisały trzy umowy 
o łącznej wartości ponad 430 mln zł 
z Programu Operacyjnego Polska 
Wschodnia. W Ełku umowę na linię 
Ełk-Szczytno na 290 mln zł i dwie 
umowy na Podlasiu: Lewki-Haj-

nówka za 77 mln zł oraz Białystok-
-Bielsk Podlaski za 63 mln zł. Tym 
samym wartość podpisanych w tym 
roku umów przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. przekroczyła 13 mld 
zł. Podpisane dziś umowy obejmują 
prawie 200 km linii, a ich efektem 
będą nie tylko krótsze podróże, ale 
także 34 zmodernizowane stacje 
i przystanki – mówi Ireneusz Mer-
chel, prezes PKP Polskich Linii Ko-
lejowych S.A.
Czas przejazdu pociągów pasa-
żerskich w relacji Szczytno — Ełk 
skróci się o ok. 1h 22min (z 2h 54 
min. do ok. 1h 32 min) oraz w re-
lacji Olsztyn—Szczytno—Ełk o ok. 

1h 22min. (z 3h 33 min. do ok. 2h 
11 min.). To zakładany efekt prac, 
które zwiększą przepustowość linii 
i zlikwidują ograniczenia prędko-
ści. Na 112 km odcinku zostaną 
wymienione tory oraz wyremon-
towane mosty i przepusty. Zwięk-
szona zostanie prędkość pociągów 
pasażerskich do 120 km/h. Zyskają 
również przewozy towarowe, gdyż 
składy będą mogły jechać z pręd-
kością do 80 km/h.
WIĘKSZY KOMFORT 
OBSŁUGI PASAŻERÓW
Dzięki inwestycji pasażerowie zy-
skają większy komfort obsługi na 4 
zmodernizowanych stacjach: Szczyt-

no, Drygały, Spychowo, Pisz oraz 
14 przebudowanych przystankach. 
Dostęp do kolei ułatwi nowy przy-
stanek Pisz Wschód. Lepsze będzie 
wyposażenie peronów. Zamontowa-
ne zostaną wiaty, nowe oświetlenie 
oraz czytelna informacja pasażerska 
i wyraźne oznakowanie. Obiekty 
będą dostosowane do potrzeb osób 
o ograniczonej możliwości poru-
szania się.
BARDZIEJ ATRAKCYJNY
 REGION
Inwestycja PLK poprawi komuni-
kację w regionie. Będzie lepszy do-
stęp do atrakcyjnych miejscowości 
wypoczynkowych, m.in. Ruciane-

-Nida, czy Pisz. Skorzystają miesz-
kańcy regionu, którzy szybciej dotrą 
do pracy i szkół. Remont przejaz-
dów kolejowo-drogowych zwiększy 
poziom bezpieczeństwa pasażerów 
pociągów i kierowców.
Modernizacja linii Ełk-Szczytno 
to kolejny etap prac na linii nr 219 
z Olsztyna do Ełku. Na odcinku 
Olsztyn-Szczytno linia została zre-
witalizowana w ramach RPO War-
mia i Mazury na lata 2007-2013.
„Prace na linii kolejowej nr 219 
Szczytno — Ełk” realizowane są 
w ramach Programu Operacyjne-
go Polska Wschodnia. Wykonawcą 
jest firma TORPOL S.A. Wartość 
umowy 289 532 384 zł netto. Dofi-
nansowanie UE wynosi 85%. Czas 
realizacji 24 miesiące.
— Chciałbym bardzo podziękować 
panu ministrowi Jerzemu Szmitowi, 
wojewodzie warmińsko-mazurskie-
mu Arturowi Chojeckiemu i panu 
prezesowi Ireneuszowi Merchel za 
to, że tak dużo inwestycji będzie 
realizowanych w okolicach Ełku — 
mówi poseł Wojciech Kossakowski. 
— Pan wojewoda wspomniał, że tra-
sa kolejowa Ełk—Szczytno mogłaby 
łączyć nasze województwo z woje-
wództwem pomorskim. To poka-
zuje, że Ełk koleją stoi. W dawnych 
czasach funkcjonowała w naszym 
mieście parowozownia. Ełk był wte-
dy ważnym węzłem komunikacyj-
nym. Wierzę w to, że te inwestycje 
pomogą odbudować markę Ełku na 
mapie kolejowej.

Mat. Prasowe/Czarnecka Agnieszka

Krótszy czas dojazdu do 
mazurskich miejscowości 
wypoczynkowych, bardziej 
komfortowe stacje i przy-
stanki, poprawa przepusto-
wości linii i punktualności 
połączeń oraz zwiększenie 
dostępności transportu ko-
lejowego — to planowane 
efekty prac na 112 km li-
nii Szczytno — Ełk. PKP 
Polskie Linie Kolejowe 
S.A. podpisały dziś w Ełku 
umowę o wartości 290 mln 
zł na realizację projektu.
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GMINA EŁK: HISTORIA

Historia Ełku zaczyna się podbojem, 
chrystianizacją i podporządkowaniem 

ziem pruskich zakonowi niemieckiemu, czy-
li krzyżackiemu w XIII I XIV wieku. Kiedy 
z końcem XIII w. rycerze zakonni na płd.- 
wschodzie ziem pruskich próbowali opano-
wać pruski okręg Sudowię (Sudawię), natknęli 
się na tzw. Wielkie Pustkowie (Wielką Pustać). 

Przez ponad 100 lat teren ten pozostawał 
ziemią niczyją pomiędzy zasilanymi tere-
nami zakonnymi a ziemią sudawską. Na 
skraju pustaci powstały początkowo tylko 
mało krzyżackie strażnice graniczne i dopie-
ro z końcem XIV w. zakon rozpoczął budo-
wę umocnień na przedpolu łańcucha Jezior 
Mazurskich. W głębi tego niezamieszkane-
go terenu na miejscu dawnego Sudowskie-
go Grodziska obronnego na wyspie Jeziora 
Ełckiego komtur zakonny z Bałgi Ulryk von 
Jungingen, założył w 1398 roku dom zakonny 
(umocniona warownia na wyspie przy Ełku).

ZAMEK W EŁKU

Drewniany dom zakonny, umocniony pier-
wotnie ziemnym wałem i palisada, został 
około 1408 roku rozbudowany w kamieniu 
oraz cegle i zamieniony w silną warownię, 
otoczoną wodami jeziora. Ten warowny kom-
pleks zamkowy na wyspie Jeziora Ełckiego 

chroniony był z dwóch stron mostami zwo-
dzonymi oraz dwoma bramami z wieżami 
strażniczymi i podzielony na dwie części: na 
zachodzie, leżało podzamcze a na wscho-
dzie właściwy zamek. Tam, po południowej 
stronie prostokątnego dziedzińca, stał dwór 
zakonny. Zamek ten był ostatnią warownią 
założoną przez Zakon Krzyżacki.

Równocześnie z zamkiem została założona 
osada na wschodnim brzegu jeziora na pół-
noc od ujścia rzeki Ełk do Jeziora Ełckiego, 
osada, w której zamieszkiwali rybacy, rze-
mieślnicy i służby zakonne.

ZAMEK I WIEŚ EŁK 
W XV WIEKU

Z początkiem wojny 13-letniej (1454-66) 
zamek ełcki został przez Polaków i spalony. 
Wraz z rozpoczętym około 1470 roku syste-
matycznym zasiedlaniem Wielkiej Pustaci, 
zaznaczyło się na wschodzie państwa za-
konnego gospodarcze ożywienie, które tak-
że Ełkowi przyniosło profity. W 1477 roku 
miejscowy kurator zakonny nadał wsi pra-
wo wyszynku i handlu, co przyczyniło się do 
dalszego rozwoju Ełku. Dokumenty z 1469 
roku po raz pierwszy mówią o miejscowym 
proboszczu: pewne jest też, iż pierwszy koś-
ciół (pod wezwaniem św. Katarzyny) zbudo-

wany został w latach 1470-72). W 1499 roku 
Ełk miał już 600 mieszkańców.

EŁK W XVI WIEKU

Rosnące znaczenie Ełku potwierdzone zosta-
ło w 1513 roku przez zlokalizowanie w nim 
sądu okręgowego. Wtedy tez Ełk otrzymał od 
Wielkiego Mistrza Albrechta z Brandenburgii 
herb i pieczęć sądową. W 1525 roku Albrecht 
przekształcił państwo zakonne w świeckie 
księstwo i od tego czasu panował jako ksią-
żę Albrecht Pruski. Jednocześnie wprowadził 
on w państwie reformację. Na czasy pokoju, 
które nastały po tych ważnych wydarzeniach, 
przypada pierwszy okres gospodarczej i kul-
turalnej świetności w dziejach Ełku.

EŁK CZASACH 
REFORMACJI

Ełk odgrywał znaczącą kulturową rolę 
w okresie przemian reformacyjnych w Księ-
stwie Pruskim. Wraz z polskimi protestan-
tami na Mazury przybyli ewangeliccy du-
chowni z Polski. Był wśród nich Jan Małecki 
(łac.: Johannes Maletius, 1492-1567) uznany 
pisarz, wydawca oraz drukarz krakowski. Do 
Prus Wschodnich przybył w 1536 roku jako 
uciekinier religijny i otrzymał od księcia Al-
brechta majątek leśny Regielnica koło Ełku. 
Wkrótce Małecki został ewangelickim pasto-
rem w Ełku, a w 1537 roku książę mianował 
go arcypastorem okręgów Ełk, Olecko, Ryn, 
Jańsbork (Pisz). Syna Jana, Hieronim został 
jego następcą na tym urzędzie i był pierw-

szym rektorem Szkoły Łacińskiej założonej 
w 1546 roku. Około 1540 roku J. Małecki 
założył w swojej posiadłości drukarnię (dru-
gą w księstwie, po królewieckiej) i wydał na 
niej przeróżne druki religijne, m.in. biblię 
w języku polskim (Nowy Testament - 1552).

EŁK W CZASIE 
2. WOJNY POLSKO-SZWEDZKIEJ

Z początkiem XVII wieku Ełk stał się go-
spodarczym centrum regionu, przy czym 
nie bez znaczenia była tutaj bliskość granicy 
z Rzeczpospolitą. Jednak w wyniku wojen, 
pożarów, epidemii oraz tatarskiego najazdu 
z połowy wieku, jego rozwój został zaha-
mowany. Już na początku 2. wojny polsko – 
szwedzkiej (potopu szwedzkiego; 1655-60) 
do Ełku wtargnęła szwedzka jazda, splądro-
wała go i częściowo spaliła. 8 października 
1656 r. doszło pod Prostkami do bitwy, któ-
ra dla Ełku miała fatalne konsekwencje. Po 
rozbiciu szwedzkich sił przez wojska polskie 
wtargnęli na terytorium księstwa. 9 paździer-
nika zaatakowali Ełk, splądrowali i prawie 
w całości spalili.
 
Dalsza część historii Ełku w następnym 
numerze. Wyjaśnimy też dlaczego Malecki 
jest Małecki.

Materiał pochodzi z kart wystawy Centrum 
Kultury Prus Wschodnich w Ellingen/Bawa-
ria przy współpracy z Ełcką Wspólnotą Po-
wiatową. Karty historii Ełku można obejrzeć 
w ełckiej Wieży Ciśnień.

Z najstarszych dziejów Ełku

Foto: .wikipedia.org/wiki/Krzysztof Hartknoch Ełk - widok miasta i zamku na rycinie z 1684 r. z "Altes 
und Neues Preussen..." Ch. Hartknocha.

Foto: Zamek wraz z murem okalającym od strony ul. Zamkowej-Patryk Korzeniecki Ruiny zamku w Ełku

Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej
„Mazury” w Ełku

Hildegard Nowik nie wie-
działa, czy w okolicy są jacyś 
Niemcy. Po Śmierci męża za-
częła szukać Niemców o po-
dobnych poglądach co ona. 
Na początek do Stowarzysze-
nia Niemieckiego zapisało się 
40 osób. W sierpniu 1991 roku 
Stowarzyszenie zostało założe-
nia, w październiku zarejestro-
wane.

Od wiosny 1994 roku Stowarzysze-
nie jest w posiadaniu chyba najpięk-
niejszej siedziby stowarzyszeń nie-
mieckich — Wieży Ciśnień w Ełku. 
Środki na zakup Znajdującej się pod 
konserwatorską opieką wieży prze-
kazał Stowarzyszeniu Niemieckiemu 
mieszkaniec Hamburga Heinrich 
Westphal. Od 1995 roku Stowarzy-
szenie wykorzystuje wieżę na swoją 

siedzibę. Na parterze urządzono ka-
wiarenkę dla członków Stowarzysze-
nia, gości z kraju i zagranicy, która 
służy też za salę spotkań. Na pierw-
szym piętrze jest miejsce na biuro 
i pokoje, gdzie udziela się porad, na 
drugim piętrze znajduje się niemie-
ckojęzyczna biblioteka. W najbliż-
szych latach Stowarzyszenie planuje 
utworzyć tu muzeum „Ziemia ma-
zurska” i pomieszczenie wystawowe. 
Są też plany, by udostępnić kopulę 
wieży jako punkt widokowy „Spoj-
rzenie na Ełk". W lutym 1999 roku 
dzięki finansowemu wsparciu Fun-
dacji Współpracy Polsko-Niemie-
ckiej niestrudzonemu zaangażowa-
niu Ziomkostwa Powiatu i społecznej 
pracy wielu osób można było zakoń-
czyć prace przy renowacji zewnętrz-
nej fasady, tak że wieża prezentuje 
się teraz w całej swojej krasie.

Stowarzyszenie liczy dziś 130 człon-
ków. Ich liczba rośnie.
Z życia stowarzyszenia
Wieża Ciśnień i kawiarenka Sto-
warzyszenia, w sezonie codziennie 
otwarta, przyciągają wielu turystów. 
Ponadto Stowarzyszenie przygo-
towuje rozmaite inne imprezy, jak 
chociażby wycieczki dla członków 
czy festyny letnie pod Wieżą Ciśnień 
z grilowaniem i muzyką. Regularnie 
stowarzyszenie organizuje też spot-
kania towarzyskie. Spotkania bożo-
narodzeniowe też są źródłem miłych 
przeżyć. W 1995 roku świętowano 
stulecie Wieży Ciśnień. Ełk współ-
pracuje aktywnie ze Związkiem 
Niemieckiej Opieki nad Grobami 
Wojennymi (Volksbund Deutscher 
Kriegsgräberfürsorge) opiekując się 
grobami z czasów wojny (cmentarz 
wojenny w Talusach).

Współpraca
Stowarzyszenie współpracuje ściśle 
z Ziomkostwem Powiatu Ełk (prze-
wodniczący: Gerd Bandilla). Ziom-
kostwo Powiatu pomagało Stowarzy-
szeniu przy renowacji i rozbudowie 
Wieży Ciśnień. Regularnie odby-
wają się wzajemne wizyty. Co roku 
członkowie mniejszości jeżdżą na 
doroczne spotkanie Ziomkostwa 
Powiatu do partnerskiego miasta 
Hagen. Stowarzyszenie "Mazury" 
ma też ożywione kontakty z inny-
mi stowarzyszeniami. W 1999 roku 
dzieci mniejszości z Ełku zostały na 
przykład zaproszone na mikołajki 
do Kętrzyna.
 W ramach podjętej współpracy ze 
stowarzyszeniem, będziemy opisy-
wać losy, historie i działania tych 
ludzi.

źródło: http://www.zsnwim.eu
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Z POWIATU: INWESTYCJE

Wydział Komunikacji w Ełku 
już niedługo zmieni siedzibę. 
Ma być szybciej i sprawniej

Jak wiadomo, wydział ten, jest chyba jednym z najbardziej 
obleganych wydziałów w powiatowym urzędzie. 
Starostwo Powiatowe w Ełku postanowiło wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom klientów i usprawnić oraz przyspieszyć zała-
twianie spraw związanych m.in. z wydawaniem dowodów 
rejestracyjnych czy prawami jazdy.

Jednym z powodów zmiany miejsca jest „ciasnota” w obec-
nym budynku oraz zbyt mała liczba stanowisk do obsługi in-
teresantów. Wydział też nie posiada poczekalni, a korytarz jest 
wąski i ciasny. Powstanie też więcej stanowisk obsługi klienta. 
Nie zabraknie też nowości, jako że na petentów czekać będzie 
sala obsługi, która będzie wyposażona w elektroniczny system 
kolejkowy, który ma za zadanie usprawnić obsługę petentów.

— Zaletą systemu kolejkowego jest możliwość zare-
zerwowania kolejki przez internet, dzięki temu miesz-
kańcy powiatu ełckiego będą mogli zaplanować wi-
zytę z wyprzedzeniem — mówi miasto-gazecie.pl
 Ireneusz Leniec, naczelnik Wydziału Komunikacji. 

— Dodatkowo poprawią się warunki pracy urzędnika. 
Chcemy też otworzyć się bardziej w stronę klienta. Mam na-
dzieję, że uda nam się skrócić kolejki poprzez zwiększenie licz-
by stanowisk — podsumowuje Ireneusz Leniec.

Obecnie remontowane są pomieszczenia. — Chcemy jednak 
do końca tego roku przenieść się do nowej siedziby. Wydział 
będzie mieścił się na parterze budynku, a wejście zaplanowa-
ne jest od strony ulicy Warszawskiej. Dodatkowo powstanie też 
parking z myślą o interesantach — mówi naczelnik.
(Mysz)

Trwają prace i przygotowania do zmiany sie-
dziby Wydziału Komunikacji, który mieści się 
obecnie w budynku Starostwa Powiatowego 
w Ełku. Wydział jeszcze w tym roku zostanie 
przeniesiony do bursy szkolnej przy ulicy
 Warszawskiej w Ełku.

Kolejna inwestycja Starostwa
Powiatu Ełckiego zakończona

Sesje miejskie będą
nagrywane
 i transmitowane online.
Adelfi pisze list do radnych

Szanowni Radni,
nasze Stowarzyszenie w ramach ogólnopolskiego serwisu 
internetowego Mam Prawo Wiedzieć od 3 lat dostarcza 
informacji o działaniu Rady Miasta Ełku jego mieszkań-
com. Ełczanie, poza nielicznymi wyjątkami, przejawiają 
niewielkie zainteresowanie funkcjonowaniem Rady. Tym 
samym ich zaangażowanie w proces podejmowania decy-
zji dotyczących lokalnej rzeczywistości jest nikły. Zwracają 
Państwo na tę sytuację uwagę podczas naszych spotkań - 
debat obywatelskich.
Postanowiliśmy zmierzyć się z tym problemem i od wrześ-
nia rozpoczynamy serię działań zmierzających do zwięk-
szenia zainteresowania mieszkańców sprawami naszego 
miasta, zaangażowania w konsultacje planowanych dzia-
łań i decyzji miejskich oraz zmotywowania do zgłaszania 
swoich potrzeb w kwestiach rozwoju miasta.
Planujemy m.in. serię spotkań mieszkańców z Radnymi, 
przeprowadzenie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców, 
wspólne spacery badawcze z ekspertami oraz wydanie pub-
likacji o możliwościach wpływania mieszkańców na kształt 
polityk publicznych miasta. W ramach projektu fi nanso-
wanego przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach 
programu Demokracja w Działaniu, będziemy również 
kontynuować prowadzenie lokalnego serwisu Mam Prawo 
Wiedzieć, w dalszym ciągu uczestnicząc w komisjach i se-
sjach. Nowością będzie zaś ich nagrywanie (audio-video). 
Państwa udział w tym przedsięwzięciu jest bardzo istot-
ny. Umożliwi on mieszkańcom bliższe poznanie swoich 
radnych, a Państwu zwiększenie wiedzy o ich potrzebach. 
Serdecznie zapraszamy do zaangażowania się w nasze 
działania. 

W powiecie ełckim została za-
kończona inwestycja drogo-
wa z dofinansowaniem środ-
ków PROW na lata 2014 – 2020. 
O środki na budowę dróg na te-
renie gminy Stare Juchy apliko-
wał powiat ełcki (Starostwo Po-
wiatowe w Ełku).

Na terenie gminy Stare Juchy w powie-
cie ełckim zakończono realizację zada-
nia pn. „Przebudowa drogi powiato-
wej od km 13+980,5 do km 18+485,0”. 
Przebudowano odcinek drogi powia-
towej na długości ok. 4,5 km o war-
tości robót ponad 1,5 mln złotych.

W ramach przebudowy na posze-

rzonej jezdni wykonano nową na-
wierzchnię bitumiczną, poprawiono 
parametry skrzyżowań, wybudowa-
no zatoki autobusowe, chodniki, zjaz-
dy do gospodarstw i na drogi boczne, 
usprawniono odwodnienie poprzez 
renowację rowów odwadniających 
i przebudowę przepustów pod drogą, 
wyregulowano pobocza oraz wypo-
sażono w urządzenia bezpieczeństwa 
ruchu tj. bariery ochronne sztywne 
i bariery ochronne sprężyste. Usta-
wiono nowe znaki pionowego i po-
malowano oznakowanie poziome.

Na realizację tej operacji przezna-
czono środki z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014 

– 2020 w wysokości 63,63% i z bu-
dżetu powiatu ełckiego w wysoko-
ści 36,37% wartości całego zadania.

Celem tej operacji była poprawa wa-
runków komunikacyjnych poprzez 
poszerzenie do 5,50 m jezdni dro-
gi powiatowej nr 1859N na odcinku 
Liski – Bałamutowo a w szczególno-
ści mieszkańcom miejscowości Li-
ski, Jeziorowskie i Bałamutowo oraz 
usprawnienie połączenia drogowego 
powiatu ełckiego z powiatem giżyckim.
Wykonawcą robót inwestycyjnych było 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
w Ełku Spółka z o.o. Nadzór nad re-
alizacją całej operacji sprawował Po-
wiatowy Zarząd Dróg w Ełku. 
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model
Volks-
wagena

w roz-
grzewce
pianisty

senne
urojenie

zakata-
rzona
panien-
ka

znana
marka
herbaty

pięć i
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ROZMOWY

Jest pan radnym miejskim już nie 
pierwszą kadencję. Można więc 
stwierdzić, że mam pan doświad-
czenie. Jak zatem postrzega pan 
nowych radnych?

Wysoko oceniam kompetencje 
i zaangażowanie nowych rad-
nych. Zdobyli oni mandat zaufa-
nia publicznego w swoich okrę-
gach. W mojej ocenie to ludzie 
zaangażowani w sprawy miasta 
dbają o rozwój swoich osiedli. 
Dobrze mi się z nimi współpracu-
je, mimo że są to osoby z bardzo 
różnymi poglądami. Doceniam 
ich świeże spojrzenie na to, co 
się dzieje w mieście, jego rozwój 
i problemy. To autentyczni lide-
rzy swoich lokalnych środowisk.

Bardzo często w kuluarach słyszy 
się, że trzeba zapisać się do klubu 
Dobra Wspólnego przy radzie mia-
sta, aby móc przeforsować pomy-
sły/projekty uchwał?

To absolutna nieprawda. Na sesji 
29 sierpnia była Pani świadkiem 
jak rada miasta odrzuciła wniosek 
radnego DW, a przyjęła wnioski 
radnego klubu Łączy nas Ełk.
 Dodam, że przede wszystkim ta-
kie pomysły trzeba składać. Każ-
dy projekt ma takie same szan-
se bez względu na to, z której 
strony został zgłoszony. Pomysły 
mają służyć miastu i jego miesz-

kańcom.
Jak postrzega pan brak różnorod-
ności poglądowej w radzie miasta, 
klub DW ma bowiem większość 
uchwałodawczą?

Nie nazwałbym tego brakiem 
różnorodności poglądowej. Rada 
Miasta to mozaika poglądów. 
Taka różnorodność jest widocz-
na również w klubach radnych, 
o czym świadczą wyniki głoso-
wań nad uchwałami. 

Spieramy się na klubach i komi-
sjach. Bardzo cenię to, że radni 
nie przenoszą debat politycznych 
na grunt samorządu. Potrafią dys-
kutować, różnić się i szukać naj-
lepszych rozwiązań dla Ełku.

Jest pan zawsze za pomysłami 
prezydenta Ełku, czy czasem pan 
się sprzeciwia?

Nie zawsze zgadzam się z pre-
zydentem. To, co nas różni to in-
westycje, a właściwie nadzór nad 
nimi i sposób ich wykonywania. 
Często dyskutujemy na różne te-
maty i staramy się przekonać do 
swoich racji.
 Prezydent to człowiek umieją-
cy słuchać, doświadczony samo-
rządowiec i doskonały menadżer. 
Daje się często przekonać do mo-
ich pomysłów i pomysłów innych 
radnych.

Jak odniesie się pan do kwestii 
zakupu łosi, czy jest to zakup po-
trzebny i czy Ełk zyskał na urodzie 
dzięki tym łosiom?

Dużo podróżuję i w wielu miej-
scach na świecie widziałem róż-
ne rzeźby terenowe. Na początku 
nie spodobała mi się ich pierwot-
na wycena. Dziś oceniam je po-
zytywnie.
 Cieszę się, że spodobały się one 
mieszkańcom Ełku, a szczegól-
nie dzieciom. Łosie są symbolem 
Mazur i w tym miejscu doskona-
le komponują się z krajobrazem.

Ełk od bardzo dawna miał swoich 
posłów śp. poseł Dzienisiewicz, 
Czepułkowski, Orzechowski, Ma-
kowski, Kossakowski czy Kopicz-
ko. Czy prezydent Ełku powinien 
być pragmatyczny i umieć z nimi 
współpracować, aby dla miasta 
załatwić jak najwięcej?

Zarówno posłowie, jak i pani se-
nator to osoby, z którymi prezy-
dent współpracuje przy różnych 
przedsięwzięciach. Mam na my-
śli rozwiązania komunikacyjne, 
inwestycje miejskie, ścieżki ro-
werowe i wiele innych.
 Co do współpracy z rządem to 
prowadzi ją na różnych płaszczy-
znach. Wdrażamy rządowe pro-
gramy i reformy. Mamy w mie-
ście rządowe pilotaże jak choćby 

program Ministerstwa Cyfryzacji 
dotyczący e-dokumentów czy 
zgłoszeń urodzeń przez pełno-
mocnika szpitalnego.

Co pana zdaniem w Ełku działa 
dobrze, a co należałoby popra-
wić?/zmienić?

Ełk pięknieje i bardzo skutecznie 
pozyskuje środki zewnętrzne na 
rozwój. To wielka zaleta miasta 
i zasługa samorządu. Mocno in-
westuje w swoich mieszkańców, 
na bieżąco rozwiązuje ich bo-
lączki. Reaguje na zmiany, któ-
re często kosztują miasto duże 
kwoty. Wspomnę tu choćby re-
formę edukacji, która będzie mia-
sto dużo kosztowała. 

Problemem jest brak przestrze-
ni do rozwoju miasta i inwestycji, 
brak miejsc parkingowych i duża 
ilość samochodów w mieście. Być 
może kiedyś mój pomysł z kolej-
ką linową z „Baranek” do centrum 
okaże się zbawienny dla miasta.

Czy pana zdaniem radni miejscy 
powinni mieć więcej kompetencji? 
np. przy kontroli spółek miejskich?

Tu chyba jakieś nieporozumienie. 
Spółki są niezależnymi organi-
zmami gospodarczymi podlega-
jącymi przepisom kodeksu spółek 
handlowych. Mają swoje organy 

nadzoru w postaci rady nadzor-
czej, która zgodnie z przepisami 
sprawuje stały nadzór nad ich 
działalnością. 
Radni otrzymują informację do-
tyczącą funkcjonowania spółek 
i mogą zgłaszać przez Prezydenta 
swoje uwagi dotyczące ich funk-
cjonowania. Nawet rada nadzor-
cza nie dysponuje prawem wyda-
wania wiążących poleceń co do 
bieżącego prowadzenia spraw 
spółki.

Bardzo często słychać w sieci, że 
prezydent lobbuje na rzecz kościo-
ła. Czy jest to prawda? Jeżeli tak 
to czy Dobro Wspólne ma swojego 
„ojca Rydzyka"?

Mało poświęcam czasu na infor-
macje z sieci. Jestem przedsię-
biorcą i nie mam czasu na czyta-
nie bigosu informacyjnego.
 Pisanie pod pseudonimami 
różnych rzeczy, czasem bardzo 
obraźliwych i nieprawdziwych 
nie interesuje mnie jak kogoś, kto 
czerpie z tego pożywkę do wyle-
wania z siebie żółci i frustracji.

Jako radny z dużym doświadcze-
niem zachęcam Panią do częst-
szych ze mną wywiadów. Mam 
dużo do opowiadania o naszym 
pięknym mieście nie tylko w kon-
tekście sensacji zaczerpniętych 
z sieci.

artykuł sponsorowany

Bogusław Wisowaty
radny miejski
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MIASTO EŁK: INWESTYCJE

Kolejna transza unijnych pieniędzy
 „idzie” do Ełku i gminy Ełk
Niemal 16 mln zł zainwestuje 
gmina Ełk i miasto Ełk (gmi-
na wiejska + miejska) w po-
prawę warunków komunika-
cyjnych, modernizację dróg, 
nowego oświetlenia i wiat 
przystankowych.

31 lipca marszałek Gustaw Marek 
Brzezin podpisał kilkanaście umów 
na dofinansowanie projektów war-
tych od kilkuset tys. do 10 mln zł. 
Pieniądze przeznaczone będą na 
kulturę i dziedzictwo, efektywność 
energetyczną oraz rewitalizację.

POPRAWA KOMUNIKACJI 
PUBLICZNEJ

Gmina Ełk na projekt Poprawa 
komunikacji zbiorowej na terenie 
Gminy Ełk otrzyma 4 709 454,22 zł 
dofinansowania. Wartość całkowita 
projektu wyniesie 6 379 566,75 zł.
W ramach projektu ma być po-
prawiona infrastruktura drogowa 
transportu publicznego (komuni-
kacja publiczna MZK) poprzez 
kompleksowy rozwój transportu 
publicznego na linii komunikacji 
miejskiej nr 3, 5 oraz 8 w gminie 
Ełk. Dodatkowo ma ona być do-
stosowana do potrzeb komunika-
cyjnych mieszkańców (pasażerów) 
gminy Ełk.

Zakres projektu obejmuje:
— przebudowę drogi gminnej Ba-
rany — Nowa Wieś Ełcka
— budowę chodnika w miejscowo-
ści Barany do granicy miasta Ełk
— przebudowę drogi gminnej w za-
kresie budowy chodnika i zatoki au-
tobusowej w miejscowości Barany
— przebudowę dróg gminnych 
Ełk — Szeligi Buczki, (oświetlenie 
typu LED ciągu pieszo-jezdnego 
oraz parkingu)
— przebudowę drogi gminnej nr 
177035N w zakresie budowy zatoki 
autobusowej w miejscowości Lega
— przebudowę nawierzchni pętli 
autobusowej w miejscowości Cheł-

chy — przebudowę nawierzchni 
pętli autobusowej w miejscowości 
Sędki
— przebudowę drogi gminnej nr 
177035N w zakresie budowy zatoki 
autobusowej w m. Sędki — wymia-
nę wiat przystankowych na trasie 
linii komunikacyjnej nr 3, 5 i 8.

Miasto Ełk na realizację projek-
tu Przebudowa linii komunikacji 
miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy 
transportu publicznego w mieście 
Ełku – I etap miasto Ełk otrzyma 
7 903 064,05 zł dofinansowania. 
Całkowita wartość projektu wynosi 
9 398 127,85 zł .

Projekt obejmuje trzy przedsięwzię-
cia zlokalizowane na trasie linii ko-
munikacji miejskiej nr 3 i 5:
— budowę ul. Bora Komorow-
skiego (na odcinku od ul. Piwnika 
Ponurego do skrzyżowania z ul. 
Kolonia z wyłączeniem skrzyżo-
wania), w tym budowę jezdni oraz 
wlotów ulic bocznych, ciągów pie-
szych, drogi dla rowerów, zjazdów 
na osiedle oraz do przyległych po-
sesji, zatok postojowych dla samo-
chodów osobowych, pętli autobu-
sowej, zagospodarowanie terenów 
zielonych, budowa kanalizacji desz-
czowej, oświetlenia drogowego oraz 
kanału technologicznego.
— przebudowę istniejących przy-
stanków komunikacji miejskiej linii 
nr 3 i 5: wymiana na nowe 30 wiat 
przystankowych (14 wiat z kamera-
mi monitoringu oraz przyciskiem 
bezpieczeństwa alarmowego SOS), 
budowa zatoki autobusowej w miej-
scu istniejącego parkingu oraz prze-
budowa chodnika w zakresie wy-
dzielenia na jego szerokości ścieżki 
rowerowej na ul. A. Krajowej
— przebudowę pętli autobusowej 
przy ul. Suwalskiej
— modernizację oświetlenia ulicz-
nego: ul. Sikorskiego: demontaż 
całej linii oświetleniowej i wybu-
dowanie nowej linii oświetleniowej 
kablowej z nowymi słupami i opra-

wami LED, dodatkowo zostaną wy-
budowane słupy z oprawami LED 
w celu doświetlenia przejść dla pie-
szych; ul. A. Krajowej: wymiana 
wsporników i opraw na LED w ist-
niejących słupach oświetleniowych; 
ul. A. Krajowej (dodatkowo od ul. 
Orzeszkowej do ul. Dąbrowskie-
go — wzdłuż ścieżki rowerowej): 
budowa nowej linii oświetlenio-
wej z oprawami LED; ul. Suwalska 
oraz ul. Przemysłowa: wymiana 
opraw oświetleniowych na opra-
wy typu LED.
Projekt realizowany będzie w ra-
mach ZIT bis.

PLAŻA I ŚCIEŻKI
 ROWEROWE

Miasto Ełk: W ramach Osi Prio-
rytetowej VI: Kultura i dziedzi-
ctwo miasto Ełk na poddziałanie 
„Efektywne wykorzystanie zaso-
bów” otrzyma dofinansowanie 
w kwocie 3 330 525,54 zł na reali-
zację projektu pt. Zagospodarowa-
nie brzegu jeziora Ełckiego na cy-
plu dla rozwoju turystyki i rekreacji 
w Ełku – etap II. Całkowita wartość 
projektu wyniesie 4 910 856,29 zł.

Projekt realizowany będzie na ob-
szarze (4,5 ha) położonym nad Jezio-
rem Ełckim (plaża na Barankach). 
Jeszcze w tym roku ma rozpocząć 
się I etap tego zamierzenia.

W ramach II etapu przewiduje się 
m.in.:
— budowę zespołu szatniowo-sa-
nitarnego wraz z ogólnodostępnym 
tarasem widokowym
— budowę terenu przeznaczonego 
pod cele campingowe — caravaning 
(10 miejsc) wraz z dojazdem, budo-
wę ciągów pieszych
— pomostu do cumowania z pod-
czyszczeniem dna w obszarze jego 
basenu oraz pomostów pływają-
cych, deszczochronu w formie za-
daszonej altany parkowej o kon-
strukcji drewnianej
— parkingu oraz dojazdu do niego 
przy ul. Św. Franciszka (85 miejsc 
postojowych)
— 2 parkingów rowerowych 
wzdłuż istniejącej promenady
— dojazdu do slipowania, budowę 
małej architektury (kosze, ławki), 
murki-siedziska

Za kwotę 7 176 886,42 zł ma na-
stąpić „Rozbudowa ścieżek rowe-

rowych nad rzeką Ełk wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą w Ełku". 
Kwota dofinansowania tego projek-
tu wyniesie 4 456 131,72 zł.
Zadania przewidziane w projek-
cie to:
— przebudowa istniejących ścieżek 
rowerowych nad rzeką Ełk wraz ze 
ścieżką rowerową w obrębie plaży 
miejskiej w Ełku o łącznej długości 
1358,47 m|
— rozbiórka i przebudowa łączni-
ka rowerowego
— budowa kładki na rzece Ełk 
z wykonaniem ścieżki rowerowej 
o długości 24,60 m
— przebudowa ścieżki rowerowej 
sąsiadującej z ul. Parkową o dłu-
gości 350 m.

W ramach inwestycji zostanie prze-
budowanych 1,73 km ścieżek rowe-
rowych w Ełku. Zostaną utworzone 
także dwa miejsca odpoczynku ro-
werzysty wyposażone w ławeczki, 
stojaki na rowery wraz z samoob-
sługową stacją naprawy rowerów.

Opracowano na podstawie infor-
macji z Urzędu Marszałkowskiego 
w Olsztynie

  
 
  Początek roku to czas wyjątkowy. Skupia w sobie wiele różnych

 oczekiwań i wyzwań. Wierzę, że owe wyzwania będą źródłem 

satysfakcji, radości i optymizmu. Życzę Wam uczniowie,

 aby rok szkolny 2017/2018 zaowocował sukcesami i spełnieniem planów.

 Niech ścieżka edukacji, którą kroczycie zawsze stanowi źródło niegasnącej

 satysfakcji. Nauczycielom, Pedagogom, Wychowawcom życzę wszelkiej

 pomyślności, poczucia ważności wykonywanego zawodu oraz wdzięczności 

uczniów, z którymi dzielicie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

 z głębi serca życzy 

Wasz poseł na sejm Wojciech Kossakowski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ogłoszenie płatne
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SPORT

Sobolewski: Nie poddajemy się!
Pięć spotkań i tylko trzy punkty. Bi-
lans MKS-u Ełk na początku ligowych 
rozgrywek nie wygląda imponująco. 

- Walczymy, drużyna jest nowa, nie 
jest łatwo i trzeba będzie wyszar-
pywać każdy punkt – mówi Paweł 
Sobolewski, grający trener ełczan. - 
Dobrze zaczęliśmy rozgrywki, bo od 
zwycięstwa z Sokołem Ostróda, po-
tem brakowało nam trochę szczęścia 
i skuteczności, jednak właściwie poza 
Widzewem Łódź, wszystkie ekipy 
były w naszym zasięgu. Teraz czeka 
nas ciężki mecz z Sokołem Aleksan-
drów Łódzki, jest to również silny 
przeciwnik, ale potem mamy rywa-
li teoretycznie trochę łatwiejszych. 
Harujemy na treningach, zgrywamy 
się, przecież jeszcze miesiąc temu nie 
było praktycznie drużyny, nie było 
wiadomo, w jakim składzie zagramy. 
Potrzeba czasu na efekty naszej pra-
cy i chociaż oczywiście zarówno jako 
trener i jako zawodnik chciałbym wy-
grywać co się da, to wiem, że trzeba 
też na to zapracować. 
Mecz z Wartą Sieradz rozpoczął się 
dla ełczan od szybkiej utraty gola, 
kiedy długie podanie za plecy obroń-
ców MKS-u miękkim strzałem w śro-
dek bramki strzeżonej przez Adama 
Radzikowskiego wykończył Marcin 
Kobierski, kapitan Warty. W pierw-
szej połowie gospodarze przeważali 
i stwarzali okazje do wyrównania, 
jednak zawodziła skuteczność albo 
świetnie dysponowany tego dnia 
bramkarz przyjezdnych. W drugiej 
odsłonie goście skutecznie się bro-
nili i nie pozwalali na przedarcie się 
przez własne szyki. W końcówce je-
den z kontrataków sieradzan zakoń-
czył się podwyższeniem prowadzenia, 
a ełczan stać już było tylko na hono-
rowe trafienia autorstwa Andrzeja 

Paprockiego, który dobił strzał Pa-
tryka Gondka. 
Mecz z Widzewem w Łodzi był spot-
kaniem z podtekstami. Tłum kibiców 
na trybunach (ponad 16 tys. ludzi!) 
przyszło zobaczyć rewanż swoich ulu-

bieńców za porażkę z MKS-em Ełk 
na własnym stadionie w poprzednim 
sezonie, która ostatecznie przekreśliła 
marzenia Widzewa o awansie do II 
ligi. Jedynego gola w tamtym meczu 
strzelił Daniel Świderski, który teraz 

jest zawodnikiem Widzewa Łódź i 
podopiecznym Franciszka Smudy. 
Rewanż był w pełni udany, łodzia-
nie dominowali na boisku, a jedną z 
bramek strzałem głową zdobył Daniel 
Świderski. Cały ten mecz dostępny 

jest do obejrzenia na stronie klubo-
wej Widzewa Łódź.  
- Nie poddajemy się i walczymy dalej 
– powiedział nam po tym meczu Pa-
weł Sobolewski, grający trener ełczan. 

Szczypiorniści rozpoczęli sezon

Towarzyskim meczem pomiędzy 
MKS MOSiR Kętrzyn i KS Szczypior-
niak Dąbrowa Białostocka rozpoczęli 
sezon piłkarze ręczni. Wygrał bardziej 
doświadczony zespół z Dąbrowy Bia-
łostockiej 33:23 (13:12)

Obie ekipy to drugoligowcy, któ-
rzy przygotowując się do sezonu za-
witali też do Ełku na sparing. Mecz 

sędziowali instruktorzy i zawodni-
cy EKS-u Szczypiorniak Ełk, który 
wkrótce rozpocznie zmagania w pod-
laskiej III lidze.  

- Przygotowujemy się do nowe-
go sezonu, mamy trzech nowych 
zawodników – mówi Artur Bućko 
z EKS-u Szczypiorniak Ełk. - Rea-
lizujemy w ten sposób swoje pasje, 

zobaczymy, może dzięki naszej grze 
przyciągniemy do piłki ręcznej więcej 
osób. Szkoda, że ta piękna dyscyplina 
sportu jest trochę zaniedbana na po-
ziomie ełckich szkół, gdzie są zespoły 
siatkówki, piłki nożnej i koszykówki, 
a nie ma piłki ręcznej. Jest tutaj wie-
le do zrobienia. Warto brać przykład 
z takiej Dąbrowy Białostockiej, która 
żyje szczypiorniakiem, na meczach jest 

tam pełna hala, są zespoły juniorskie, 
seniorzy grają w II lidze i w ten sposób 
promują miasto.

Sparing w Ełku na hali MOSiR-u był 
w pierwszej połowie wyrównanym wi-
dowiskiem, po przerwie górę wzięło 
doświadczenie zawodników z Dąbro-
wy Białostockiej, którzy są już ogra-
ni w II-ligowych rozgrywkach, gdzie 

MKS MOSiR Kętrzyn jest beniamin-
kiem.
- O awans na wyższy szczebel w ligo-
wej hierarchii nie jest trudno, w tym 
sezonie III ligi podlaskiej będzie grało 
pewnie tylko 5 ekip – mówi Artur Buć-
ko. - Wiele zależy jednak od wzmoc-
nień i zaplecza finansowego. 

Tekst i foto: Adam Sobolewski


